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Poprawka 111
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

W wolnej Europie ukierunkowanej na wolny rynek korzystne dla rolników i konsumentów 
byłoby uwolnienie rolnictwa od państwowych dotacji i protekcjonizmu. Niestety w swoim 
wniosku Komisja marnuje okazję do podjęcia działań w tym zakresie i do systematycznej 
likwidacji subwencji. Co więcej, w istniejących strukturach rozrośnie się biurokracja, wskutek 
czego wnioskodawcy wraz z państwami członkowskimi zostaną obciążeni dodatkowymi 
kosztami.

Poprawka 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” 11 przedstawiono 
potencjalne wyzwania, cele i kierunki 
wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. 
W świetle debaty dotyczącej 
wspomnianego komunikatu należy 
przeprowadzić reformę WPR, ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Reforma 
powinna objąć wszystkie główne 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” 11 przedstawiono 
potencjalne wyzwania, cele i kierunki 
wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 r. 
W świetle debaty dotyczącej 
wspomnianego komunikatu należy 
przeprowadzić reformę WPR, ze skutkiem 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Reforma 
powinna objąć wszystkie główne 
instrumenty WPR, w tym rozporządzenie 
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Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003. Ze względu na zakres reformy 
należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 
73/2009 i zastąpić je nowym aktem 
prawnym. Ponadto reforma powinna – w 
największym możliwym stopniu –
spowodować uproszczenie przepisów.

Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 
2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1782/2003. Ponadto reforma powinna 
spowodować uproszczenie przepisów.

Or. en

Poprawka 113
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” przedstawiono potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po 2013 r. W świetle 
debaty dotyczącej wspomnianego 
komunikatu należy przeprowadzić reformę 
WPR, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 
r. Reforma powinna objąć wszystkie 
główne instrumenty WPR, w tym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z 
dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające 
wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające 
określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 

(1) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „WPR do 2020 r.: 
sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami 
naturalnymi oraz aspektami 
terytorialnymi” przedstawiono potencjalne 
wyzwania, cele i kierunki wspólnej 
polityki rolnej (WPR) po 2013 r. W świetle 
debaty dotyczącej wspomnianego 
komunikatu należy przeprowadzić reformę 
WPR, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 
r. Reforma powinna objąć wszystkie 
główne instrumenty WPR, w tym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z 
dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające 
wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego dla rolników w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające 
określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
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1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 
378/2007 oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003. Ze względu na zakres 
reformy należy uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 73/2009 i zastąpić je nowym 
aktem prawnym. Ponadto reforma powinna 
– w największym możliwym stopniu –
spowodować uproszczenie przepisów.

1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 
378/2007 oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003. Ze względu na zakres 
reformy należy uchylić rozporządzenie 
(WE) nr 73/2009 i zastąpić je nowym 
aktem prawnym. Ponadto reforma powinna 
spowodować uproszczenie przepisów.

Or. pt

Poprawka 114
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Konieczne jest istnienie skutecznej i 
silnej WPR, dotowanej z odpowiedniego 
budżetu, realnie wzrastającego w latach 
2007–2013, w celu zagwarantowania w 
Unii Europejskiej ciągłej produkcji o 
ilości i zróżnicowaniu koniecznym do 
dostarczania żywności wysokiej jakości; 
kluczowe są także: przyczynianie się do 
wzrostu zatrudnienia, zachowanie i 
produkcja dóbr środowiskowych, 
zwalczanie zmiany klimatu oraz 
zarządzanie terytorialne. WPR powinna 
opierać się na przepisach prostych i 
zrozumiałych dla rolników, innych osób 
zaangażowanych w produkcję i wszystkich 
obywateli, aby zagwarantować 
przejrzystość ich egzekwowania, 
gwarancję kontroli oraz obniżenie 
kosztów ponoszonych przez operatorów i 
administracje.

Or. pt

Poprawka 115
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że wspólna 
polityka rolna stoi w sprzeczności z 
zasadami jednolitego rynku oraz zasadą 
zapewnienia równych szans w całej Unii 
Europejskiej i na światowych rynkach.
Jest ona niezgodna z unijnymi regułami 
konkurencji oraz zasadami mającymi 
zastosowanie do wszystkich innych 
sektorów w zakresie pomocy państwa. 
Wobec powyższego wydatki w ramach 
WPR na płatności bezpośrednie i 
instrumenty zarządzania rynkiem powinny 
ulec znacznemu ograniczeniu, a 
zwolnienia z przepisów dotyczących 
pomocy państwa i reguł konkurencji 
powinny zostać wyeliminowane, co 
umożliwi swobodną konkurencję między 
europejskimi rolnikami zarówno w UE, 
jak i na rynkach światowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dotacje państwowe nie powinny być stosowane w celu wspierania mniej wydajnych 
gospodarstw rolnych ze szkodą dla tych bardziej wydajnych.

Poprawka 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że wspólna 
polityka rolna stoi w sprzeczności z 
zasadami jednolitego rynku oraz zasadą 
zapewnienia równych szans w całej Unii 
Europejskiej. Jest ona niezgodna z 
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unijnymi regułami konkurencji oraz 
zasadami mającymi zastosowanie do 
wszystkich innych sektorów w zakresie 
pomocy państwa. Wobec powyższego 
wydatki w ramach WPR na płatności 
bezpośrednie i instrumenty zarządzania 
rynkiem powinny ulec znacznemu 
ograniczeniu, a zwolnienia z przepisów 
dotyczących pomocy państwa i reguł 
konkurencji powinny zostać 
wyeliminowane. Aby zapewnić zgodność z 
zasadami jednolitego rynku, środki 
publiczne przeznaczone na rolnictwo 
powinny być skierowane wyłącznie na 
spełnienie celów strategii „Europa 2020”, 
umożliwiając swobodną konkurencję 
między europejskimi rolnikami zarówno w 
UE, jak i na rynkach światowych.

Or. en

Poprawka 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno być zgodne z 
celami współpracy na rzecz rozwoju 
określonymi w unijnych zasadach 
ramowych związanych z bezpieczeństwem 
żywnościowym (COM (2010) 127), mając 
w szczególności na uwadze 
zagwarantowanie, że wdrożenie środków 
WPR nie naruszy potencjału 
żywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się oraz zdolności tych 
społeczeństw do samowyżywienia się, 
wypełniając jednocześnie zobowiązanie 
wynikające ze spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 118
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno być zgodne z 
celami współpracy na rzecz rozwoju 
określonymi w unijnych zasadach 
ramowych związanych z bezpieczeństwem 
żywnościowym (COM (2010) 127), mając 
w szczególności na uwadze 
zagwarantowanie, że wdrożenie środków 
WPR nie naruszy potencjału 
żywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się oraz zdolności tych 
społeczeństw do samowyżywienia się, 
wypełniając jednocześnie zobowiązanie 
wynikające ze spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
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przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych 
dla płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

Or. en



PE491.238v01-00 10/180 AM\905018PL.doc

PL

Poprawka 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
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kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

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 Komisję.

Or. en

Poprawka 121
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
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pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

Or. en

Poprawka 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
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środków dotyczących zwrotu 
nieaktywowanych uprawnień do płatności 
do rezerwy krajowej; przyjmowania 
wymogów związanych z powiadamianiem 
organów krajowych o przekazaniu 
uprawnień do płatności oraz terminami, w 
których należy dokonać takiego 
powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. 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 Komisję.

środków dotyczących zwrotu 
nieaktywowanych uprawnień do płatności 
do rezerwy krajowej; przyjmowania 
wymogów związanych z powiadamianiem 
organów krajowych o przekazaniu 
uprawnień do płatności oraz terminami, w 
których należy dokonać takiego 
powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla fakultatywnych płatności z tytułu 
obszarów o ograniczeniach naturalnych; 
określania pułapu rocznego dla 
fakultatywnych płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów terminowej płatności specyficznej w 
odniesieniu do bawełny; przyjmowania 
przepisów dotyczących obliczania 
zmniejszenia kwoty płatności specyficznej 
w odniesieniu do bawełny; przyjmowania 
przepisów dotyczących ogólnych 
wymogów w zakresie powiadamiania. 
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 Komisję.

Or. de

Poprawka 123
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników; określania pułapów rocznych dla 
płatności dla dobrowolnego wsparcia 
powiązanego z produkcją; przyjmowania 
przepisów dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 

(5) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia i 
zapobiec nieuczciwej konkurencji lub 
dyskryminacji wśród rolników, należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do: ustalania 
rocznego pułapu krajowego dla systemu 
płatności podstawowych; przyjmowania 
przepisów dotyczących wniosków o 
przydział uprawnień do płatności; 
przyjmowania środków dotyczących 
zwrotu nieaktywowanych uprawnień do 
płatności do rezerwy krajowej; 
przyjmowania wymogów związanych z 
powiadamianiem organów krajowych o 
przekazaniu uprawnień do płatności oraz 
terminami, w których należy dokonać 
takiego powiadomienia; określania pułapu 
rocznego dla płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska; określania pułapu rocznego 
dla płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych; określania 
pułapu rocznego dla płatności dla młodych 
rolników i nowych podmiotów; określania 
pułapów rocznych dla płatności dla 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury oceny i 
zatwierdzania decyzji w ramach 
dobrowolnego wsparcia powiązanego z 
produkcją; przyjmowania przepisów 
dotyczących procedury wydawania 
zezwoleń producentom oraz 
powiadamiania producentów, związanej z 
zatwierdzaniem gruntów i odmian do 
celów płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących obliczania zmniejszenia 
kwoty płatności specyficznej w odniesieniu 
do bawełny; przyjmowania przepisów 
dotyczących ogólnych wymogów w 
zakresie powiadamiania. Uprawnienia te 
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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 Komisję.

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 Komisję.

Or. en

Poprawka 124
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zaawansowane zrównoważone 
systemy rolnicze powinny być traktowane 
jako systemy prekursorskie, co oznacza, że 
systemy rolnicze stosujące praktyki 
wykraczające poza podstawowe zasady 
dotyczące wzajemnej zgodności określone 
w rozporządzeniu (UE) nr … [HZR] i 
stale się rozwijające w celu poprawy 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi, obiegami wody i przepływami 
energii, aby ograniczyć szkodę dla 
środowiska i marnotrawstwo 
nieodnawialnych zasobów oraz utrzymać 
wysoki poziom różnorodności upraw, 
zwierząt oraz różnorodności biologicznej, 
powinny służyć za wytyczne i stanowić 
cele na przyszłość. 

Or. en

Poprawka 125
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Niezgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju systemy rolnicze: praktyki w 
zakresie gospodarki rolnej i hodowli 
zwierząt, które systematycznie naruszają w 
sposób istotny przepisy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności w obszarze higieny 
środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt i zdrowotności roślin – z powodu 
niewystarczającego gospodarowania 
substancjami odżywczymi i wynikającego 
z tego zanieczyszczenia wód, zbyt dużego 
zagęszczenia hodowli w porównaniu z 
liczbą dostępnych hektarów, wysokiej 
zależności od zewnętrznych nakładów 
energii, biocydów, antybiotyków, wody i 
substancji odżywczych – takie systemy 
powinny być wykluczone z pomocy w 
ramach WPR.

Or. en

Uzasadnienie

Takie wewnętrznie niezrównoważone systemy, które generują dodatkowe koszty 
uzewnętrznione dla społeczeństwa i budżetu WPR lub UE powinny być wyłączone z pomocy 
wspólnotowej. Por: zasady wzajemnej zgodności określone w tytule VI oraz załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr …[HZR].

Poprawka 126
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja powinna przyjmować akty
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie, jeżeli – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach związanych z 
wyjątkowymi środkami zarządzania, 

(6) Komisja powinna przyjmować akty
delegowane mające natychmiastowe 
zastosowanie, jeżeli – w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach związanych z 
wyjątkowymi środkami zarządzania, 
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których celem jest rozwiązanie pilnych i 
nieprzewidzianych problemów w jednym z 
państw członkowskich lub większej ich 
liczbie – wymagają tego szczególnie pilne 
potrzeby.

których celem jest rozwiązanie pilnych i 
nieprzewidzianych problemów w jednym z 
państw członkowskich lub większej ich 
liczbie – wymagają tego szczególnie pilne 
potrzeby.

Or. de

Poprawka 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby uwzględnić nowe prawodawstwo 
dotyczące systemów wsparcia, które może 
zostać przyjęte po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Zakres stosowania stanowi zasadniczy element niniejszego rozporządzenia. Dlatego też 
wszelkie zmiany muszą odbywać się w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 128
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby uwzględnić nowe prawodawstwo 
dotyczące systemów wsparcia, które może 
zostać przyjęte po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 

skreślony



PE491.238v01-00 18/180 AM\905018PL.doc

PL

w celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

Or. es

Uzasadnienie

Zakres stosowania stanowi zasadniczy element niniejszego rozporządzenia i powinien być 
zmieniany tylko w drodze aktu podstawowego.

Poprawka 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby uwzględnić nowe prawodawstwo 
dotyczące systemów wsparcia, które może 
zostać przyjęte po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

skreślony

Or. es

Poprawka 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kryteriów pozwalających 
określić przewagę traw i innych 
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podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

pastewnych roślin zielnych w odniesieniu 
do trwałych użytków zielonych. Niniejsze 
rozporządzenie ustanawia ramy, w 
których państwa członkowskie mają 
określić zarówno działania minimalne 
prowadzone na obszarach utrzymywanych 
w stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy, jak również kryteria, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze zmianami proponowanymi dla art. 4.

Poprawka 131
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kryteriów pozwalających 
określić przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych w odniesieniu 
do trwałych użytków zielonych. Niniejsze 
rozporządzenie ustanawia ramy, w 
których państwa członkowskie mają 
określić zarówno działania minimalne 
prowadzone na obszarach utrzymywanych 
w stanie odpowiednim do wypasu i 
uprawy, jak również kryteria, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
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powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Zagadnienia, których uregulowanie jest sprawą zasadniczą, powinny być regulowane w 
drodze aktów podstawowych, a nie aktów delegowanych Komisji.

Poprawka 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kryteriów pozwalających 
określić przewagę traw i innych 
pastewnych roślin zielnych w odniesieniu 
do trwałych użytków zielonych. Niniejsze 
rozporządzenie ustanawia ramy, w 
których państwa członkowskie mają 
określić zarówno działania minimalne 
prowadzone na obszarach utrzymywanych 
w stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy, jak również kryteria, jakie rolnicy 
muszą spełnić, aby uznano, że przestrzegali 
obowiązku utrzymywania powierzchni 
użytków rolnych w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. es



AM\905018PL.doc 21/180 PE491.238v01-00

PL

Poprawka 133
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 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych, tj. każdej 
powierzchni zajmowanej przez grunty 
orne, trwałe użytki zielone lub uprawy 
trwałe, w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. it

Poprawka 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
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uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych, tzn. każdej 
powierzchni zajmowanej przez grunty 
orne, trwałe użytki zielone lub uprawy 
trwałe, w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. en

Poprawka 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
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powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

powierzchni użytków rolnych, tzn. każdej 
powierzchni zajmowanej przez grunty 
orne, trwałe użytki zielone lub uprawy 
trwałe, w stanie odpowiednim do 
produkcji.

Or. en

Poprawka 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków 
zielonych.

(9) Aby uwzględnić pewne nowe elementy 
i zagwarantować ochronę praw 
beneficjentów, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu określenia kolejnych definicji 
dotyczących dostępu do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
ustanowienia ram, w których państwa 
członkowskie mają określić działania 
minimalne prowadzone na obszarach 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy, jak 
również w celu określenia kryteriów, jakie 
rolnicy muszą spełnić, aby uznano, że 
przestrzegali obowiązku utrzymywania 
powierzchni użytków rolnych w stanie 
odpowiednim do produkcji, oraz kryteria 
pozwalające określić przewagę traw i 
innych pastewnych roślin zielnych w 
odniesieniu do trwałych użytków zielonych
i upraw trwałych.

Or. en
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Poprawka 137
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby kwoty przeznaczone na 
finansowanie WPR były zgodne z 
pułapami rocznymi, o których mowa w art. 
16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[HZR], należy utrzymać dostosowanie 
wysokości wsparcia bezpośredniego w 
danym roku kalendarzowym. 
Dostosowanie płatności bezpośrednich 
powinno obowiązywać wyłącznie w 
przypadku płatności przyznawanych 
rolnikom, które przekraczają 5 000 EUR 
w odpowiednim roku kalendarzowym.
Biorąc pod uwagę wysokość płatności 
bezpośrednich dla rolników w Bułgarii i 
Rumunii w ramach stosowania 
mechanizmu stopniowego wprowadzania 
w odniesieniu do wszystkich płatności 
bezpośrednich przyznawanych w 
wymienionych państwach członkowskich, 
omawiany instrument dyscypliny 
finansowej należy stosować w tych 
państwach członkowskich dopiero od dnia 
1 stycznia 2016 r.

(11) Aby kwoty przeznaczone na 
finansowanie WPR były zgodne z 
pułapami rocznymi, o których mowa w art. 
16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[HZR], należy utrzymać dostosowanie 
wysokości wsparcia bezpośredniego w 
danym roku kalendarzowym. Biorąc pod 
uwagę wysokość płatności bezpośrednich 
dla rolników w Bułgarii i Rumunii w 
ramach stosowania mechanizmu 
stopniowego wprowadzania w odniesieniu 
do wszystkich płatności bezpośrednich 
przyznawanych w wymienionych 
państwach członkowskich, omawiany 
instrument dyscypliny finansowej należy 
stosować w tych państwach członkowskich 
dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r.

Or. en

Poprawka 138
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby kwoty przeznaczone na 
finansowanie WPR były zgodne z 
pułapami rocznymi, o których mowa w art. 
16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[HZR], należy utrzymać dostosowanie 

(11) Aby kwoty przeznaczone na 
finansowanie WPR były zgodne z 
pułapami rocznymi, o których mowa w art. 
16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […] 
[HZR], należy utrzymać dostosowanie 
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wysokości wsparcia bezpośredniego w 
danym roku kalendarzowym. 
Dostosowanie płatności bezpośrednich 
powinno obowiązywać wyłącznie w 
przypadku płatności przyznawanych 
rolnikom, które przekraczają 5000 EUR w 
odpowiednim roku kalendarzowym. 
Biorąc pod uwagę wysokość płatności 
bezpośrednich dla rolników w Bułgarii i 
Rumunii w ramach stosowania 
mechanizmu stopniowego wprowadzania 
w odniesieniu do wszystkich płatności 
bezpośrednich przyznawanych 
wymienionych państwach członkowskich, 
omawiany instrument dyscypliny 
finansowej należy stosować w tych 
państwach członkowskich dopiero od dnia 
1 stycznia 2016 r.

wysokości wsparcia bezpośredniego w 
danym roku kalendarzowym. 
Dostosowanie płatności bezpośrednich 
powinno obowiązywać wyłącznie w 
przypadku płatności przyznawanych 
rolnikom, które przekraczają 5000 EUR w 
odpowiednim roku kalendarzowym.

Or. bg

Poprawka 139
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz 
przedsiębiorstwom zarządzającym 
obiektami sportowymi. Aby zapewnić 
lepsze ukierunkowanie wsparcia, państwa 
członkowskie nie powinny przydzielać 
płatności bezpośrednich tego rodzaju
osobom fizycznym i prawnym. Drobni 
producenci rolni prowadzący działalność 

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano osobom fizycznym i 
prawnym prowadzącym działalność, której 
cel nie był lub był tylko w niewielkim 
stopniu związany z prowadzeniem 
działalności rolniczej. Aby zapewnić 
lepsze ukierunkowanie wsparcia i aby jak 
najbardziej zbliżyć się do realiów 
krajowych, ważne jest, by powierzyć 
każdemu państwu członkowskiemu 
odpowiedzialność za zdefiniowanie 
pojęcia „rolnika czynnego zawodowo”.
Tym samym państwa członkowskie nie 
przydzielają płatności bezpośrednich
podmiotom takim, jak przedsiębiorstwa 
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rolniczą w niepełnym wymiarze godzin 
wnoszą bezpośredni wkład w witalność 
obszarów wiejskich i z tego względu nie 
należy uniemożliwiać przyznawania im 
płatności bezpośrednich.

transportowe, lotniska, przedsiębiorstwa 
handlu nieruchomościami, 
przedsiębiorstwa zarządzające 
instalacjami sportowymi, kempingi lub 
przedsiębiorstwa górnicze, chyba że mogą 
one udowodnić, że spełniają kryteria 
określające rolnika czynnego zawodowo. 
Choć państwa członkowskie powinny 
decydować, czy podmioty mogą 
otrzymywać płatności bezpośrednie, tym 
samym wyżej wymienione podmioty nie 
mogą zostać wykluczone z płatności 
bezpośrednich równocześnie w UE.
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich 
w celu utrzymania zróżnicowanej 
działalności rolniczej.

Or. en

Poprawka 140
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
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działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich.

działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich, 
które jako dodatkowe dochody, 
szczególnie w strefach z ograniczeniami 
naturalnymi, są kluczowe dla 
zrównoważenia dochodów rodzinnych 
oraz struktur gospodarczych i społecznych 
w tych regionach.

Or. pt

Poprawka 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich.

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi lub 
których grunty nie były wykorzystywane 
do prowadzenia działalności rolniczej. 
Aby zapewnić lepsze ukierunkowanie 
wsparcia, państwa członkowskie nie 
powinny przydzielać płatności 
bezpośrednich tego rodzaju osobom 
fizycznym i prawnym lub w odniesieniu 
do takich gruntów. Drobni producenci 
rolni prowadzący działalność rolniczą w 
niepełnym wymiarze godzin wnoszą 
bezpośredni wkład w witalność obszarów 
wiejskich i z tego względu nie należy 
uniemożliwiać przyznawania im płatności 
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bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 142
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich.

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wykluczenia przydzielenia 
płatności bezpośrednich tego rodzaju 
osobom fizycznym i prawnym. Drobni 
producenci rolni prowadzący działalność 
rolniczą w niepełnym wymiarze godzin 
wnoszą bezpośredni wkład w witalność 
obszarów wiejskich i z tego względu nie 
należy uniemożliwiać przyznawania im 
płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 143
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(13a) Płatności bezpośrednie powinny być 
zarezerwowane wyłącznie dla rolników i 
nowych podmiotów, bez względu na 
wielkość gospodarstwa i ze wszystkich 
sektorów, jeśli aktywnie wytwarzają 
żywność i inne produkty rolne lub 
przyczyniają się do zrównoważonego 
zarządzania zasobami naturalnymi;
inwestorzy kapitału w grunty i firmy, które 
nie są aktywnie zaangażowane w 
produkcję rolną lub zarządzanie zasobami 
naturalnymi, są wyłączone z płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1120/2009 zezwala państwom 
członkowskim na ustalenie kryteriów 
oceny, czy powierzchnia użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego uważana jest za 
wykorzystywaną głównie do prowadzenia 
działalności rolniczej. Aby dodatkowo 
poprawić ukierunkowanie płatności 
bezpośrednich, podstawa prawna 
stosowana przez państwa członkowskie i 
regiony w celu wykluczenia niektórych 
gruntów nierolniczych z płatności 
bezpośrednich powinna zostać 
wzmocniona i rozszerzona. Oprócz 
kryteriów, takich jak intensywność, 
charakter, czas trwania i harmonogram 
działalności pozarolniczej, państwa 
członkowskie i regiony powinny również 
móc wykluczyć powierzchnie, które są 
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częścią infrastruktury pozarolniczej lub 
pełnią pozarolniczą funkcję.

Or. en

Poprawka 145
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego 
obciążenia administracyjnego związanego 
z zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich 
kwota byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli 
obszar kwalifikowalny gospodarstwa 
rolnego, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, jest mniejszy niż jeden hektar.
Ponieważ jednak struktury gospodarek 
rolnych państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom członkowskim 
stosowanie progów minimalnych 
odzwierciedlających ich szczególną 
sytuację. Ze względu na bardzo szczególną 
strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 

skreślony
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hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego 
wprowadzania w Bułgarii i Rumunii, 
progi minimalne powinny opierać się na 
ostatecznych kwotach, które będą 
przyznawane po zakończeniu procesu 
stopniowego wprowadzania.

Or. en

Poprawka 146
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 
jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 300 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż dwa hektary. Ponieważ 
jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
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rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

Or. es

Poprawka 147
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie powinny co do 
zasady wstrzymać się z przyznawaniem 
płatności bezpośrednich w przypadku, gdy 
ich kwota byłaby niższa niż 100 EUR lub 
jeśli obszar kwalifikowalny gospodarstwa 
rolnego, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, jest mniejszy niż jeden hektar. 
Ponieważ jednak struktury gospodarek 
rolnych państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie powinny co do 
zasady wstrzymać się z przyznawaniem 
płatności bezpośrednich w przypadku, gdy 
ich kwota byłaby niższa niż 100 EUR lub 
jeśli obszar kwalifikowalny gospodarstwa 
rolnego, którego dotyczy wniosek o 
wsparcie, jest mniejszy niż jeden hektar. 
Ponieważ jednak struktury gospodarek 
rolnych państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
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szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego 
wprowadzania w Bułgarii i Rumunii, 
progi minimalne powinny opierać się na 
ostatecznych kwotach, które będą 
przyznawane po zakończeniu procesu 
stopniowego wprowadzania.

szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia.

Or. bg

Poprawka 148
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny co do 
zasady przyznawać płatności 
bezpośrednich w przypadku, gdy ich kwota 
byłaby niższa niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 

(14) Aby uniknąć nadmiernego obciążenia 
administracyjnego związanego z 
zarządzaniem płatnościami niskich kwot, 
państwa członkowskie nie powinny 
przyznawać płatności bezpośrednich w 
przypadku, gdy ich kwota byłaby niższa 
niż 100 EUR lub jeśli obszar 
kwalifikowalny gospodarstwa rolnego, 
którego dotyczy wniosek o wsparcie, jest 
mniejszy niż jeden hektar. Ponieważ 
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jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować, 
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

jednak struktury gospodarek rolnych 
państw członkowskich są bardzo 
różnorodne i mogą znacząco odbiegać od 
przeciętnej struktury gospodarstw w Unii, 
należy umożliwić państwom 
członkowskim stosowanie progów 
minimalnych odzwierciedlających ich 
szczególną sytuację. Ze względu na bardzo 
szczególną strukturę rolnictwa w regionach 
najbardziej oddalonych i na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego państwa 
członkowskie powinny móc decydować,
czy w tych regionach należy stosować 
jakikolwiek próg minimalny. Ponadto 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość wyboru jednego z tych dwóch 
rodzajów progów minimalnych, 
uwzględniając specyficzną strukturę 
swoich sektorów rolnych. W związku z 
tym, że rolnikom posiadającym tzw. 
gospodarstwa „bezrolne” można 
przyznawać płatności, stosowanie progu 
hektarowego byłoby nieskuteczne. Do tych 
rolników powinna mieć zastosowanie 
kwota minimalna wsparcia. Aby zapewnić 
równe traktowanie rolników, których 
płatności bezpośrednie są objęte 
mechanizmem stopniowego wprowadzania 
w Bułgarii i Rumunii, progi minimalne 
powinny opierać się na ostatecznych 
kwotach, które będą przyznawane po 
zakończeniu procesu stopniowego 
wprowadzania.

Or. en

Poprawka 149
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W nowym szczegółowym programie 
dla drobnych producentów rolnych 
wskazuje się na ważną rolę, jaką 
odgrywają ponad trzy trzecie europejskich 
producentów żywności pracujących w 
niepełnym wymiarze godzin lub w 
rolnictwie nietowarowym i 
niskotowarowym; działalność rolnicza na 
małą skalę nie jest wadą ani ustępującym 
modelem europejskiego rolnictwa; to 
rzeczywistość w wielu europejskich 
państwach członkowskich, a także atut 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i zatrudnienia; dlatego też 
państwa członkowskie powinny 
konstruktywnie przyczynić się do 
jednoznacznego zdefiniowania tych 
drobnych producentów rolnych w swoich 
krajach oraz ich potrzeb w zakresie 
uzyskania sprawiedliwych przychodów 
przy wsparciu w ramach WPR;

Or. en

Poprawka 150
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na 
skutecznym wsparciu dochodu, więksi 
beneficjenci nie wymagają jednostkowego 
wsparcia na tym samym poziomie.
Ponadto ze względu na możliwości 

skreślony
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dostosowania większym beneficjentom 
łatwiej jest zarządzać niższym poziomem 
jednolitego wsparcia. W związku z tym 
należy wprowadzić taki system dla dużych 
beneficjentów, w którym poziom wsparcia 
ulega stopniowemu zmniejszeniu a 
ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 
rozdział płatności wśród rolników. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przepis stanowi barierę dla wzrostu konkurencyjności, gdyż przyczynia się do 
rozdzielenia struktur gospodarstw rolnych, sygnalizując, że strukturalne powiększanie nie jest 
pożądane i nieuchronnie prowadzi do niekorzystnych skutków dla wydajności pracy. 
Uderzyłby również w różne organizacje charytatywne, ponieważ jest instrumentem wsparcia 
dochodów, który nie jest właściwie ukierunkowany na potrzeby. Ponadto nałożyłby kolejne 
obciążenia administracyjne i byłby problematyczny w kontekście zasady równego traktowania 
beneficjentów.
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Poprawka 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na 
skutecznym wsparciu dochodu, więksi 
beneficjenci nie wymagają jednostkowego 
wsparcia na tym samym poziomie.
Ponadto ze względu na możliwości 
dostosowania większym beneficjentom 
łatwiej jest zarządzać niższym poziomem 
jednolitego wsparcia. W związku z tym 
należy wprowadzić taki system dla dużych 
beneficjentów, w którym poziom wsparcia 
ulega stopniowemu zmniejszeniu a 
ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 
rozdział płatności wśród rolników. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 

skreślony
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został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 152
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na 
skutecznym wsparciu dochodu, więksi 
beneficjenci nie wymagają jednostkowego 
wsparcia na tym samym poziomie.
Ponadto ze względu na możliwości 
dostosowania większym beneficjentom 
łatwiej jest zarządzać niższym poziomem 
jednolitego wsparcia. W związku z tym 
należy wprowadzić taki system dla dużych 
beneficjentów, w którym poziom wsparcia 
ulega stopniowemu zmniejszeniu a 
ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 
rozdział płatności wśród rolników. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 

skreślony
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za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na 
skutecznym wsparciu dochodu, więksi 
beneficjenci nie wymagają jednostkowego 
wsparcia na tym samym poziomie.
Ponadto ze względu na możliwości 
dostosowania większym beneficjentom 
łatwiej jest zarządzać niższym poziomem 
jednolitego wsparcia. W związku z tym 

skreślony
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należy wprowadzić taki system dla dużych 
beneficjentów, w którym poziom wsparcia 
ulega stopniowemu zmniejszeniu a 
ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 
rozdział płatności wśród rolników. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na 
skutecznym wsparciu dochodu, więksi 
beneficjenci nie wymagają jednostkowego 
wsparcia na tym samym poziomie.
Ponadto ze względu na możliwości 
dostosowania większym beneficjentom 
łatwiej jest zarządzać niższym poziomem 
jednolitego wsparcia. W związku z tym 
należy wprowadzić taki system dla dużych 
beneficjentów, w którym poziom wsparcia 
ulega stopniowemu zmniejszeniu a 
ostatecznie – ograniczeniu, aby poprawić 
rozdział płatności wśród rolników. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 

skreślony
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Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia.
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest głównie
przydzielanie płatności proporcjonalnie do 
wielkości gospodarstwa rolnego. Dzięki 
korzyściom skali, aby osiągnąć 
ograniczony cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
zawsze wymagają jednostkowego wsparcia 
na tym samym poziomie. Niemniej jednak 
wszystkie kwalifikujące się grunty muszą 
być zgodne z przepisami dotyczącymi 
wzajemnej zgodności oraz odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, a większe gospodarstwa rolne 
na ogół w większym stopniu przyczyniają 
się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim 
jest bezpieczeństwo żywnościowe. Ponadto 
często uczestniczą w tworzeniu innowacji, 
która jest niezbędna dla poprawy 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
zrównoważonego rozwoju. W związku z 
tym ograniczenie wsparcia dla takich 
gospodarstw rolnych jest niewłaściwe.
Ograniczając w jakikolwiek sposób 
płatności dla większych gospodarstw
rolnych, należy uwzględnić ich aktywne 
uczestnictwo w działaniach w zakresie 
innowacji lub o charakterze 
rolno-środowiskowym, które mogą 
przynieść korzyści zarówno pod kątem 
osiągnięcia celów związanych z 
bezpieczeństwem żywnościowym, jak i 
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rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

celów środowiskowych. Jakiekolwiek 
ograniczenie płatności nie powinno 
faworyzować mniej wydajnych 
gospodarstw rolnych ze szkodą dla tych 
bardziej wydajnych. Jakikolwiek dochód
uzyskany dzięki zmniejszaniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację lub 
programów rolno-środowiskowych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 156
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia.
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest głównie
przydzielanie płatności proporcjonalnie do 
wielkości gospodarstwa rolnego. Dzięki 
korzyściom skali, aby osiągnąć 
ograniczony cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
zawsze wymagają jednostkowego wsparcia 
na tym samym poziomie. Niemniej jednak 
wszystkie kwalifikujące się grunty muszą 
być zgodne z przepisami dotyczącymi 
wzajemnej zgodności oraz odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, a większe gospodarstwa rolne 
na ogół w większym stopniu przyczyniają 
się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim 
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ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

jest bezpieczeństwo żywnościowe. W 
związku z tym należy kontynuować 
obowiązujący system stopniowego 
zmniejszania wsparcia poprzez 
zastosowanie ograniczonej modulacji 
degresywnej wobec gospodarstw rolnych 
przekraczających pewną wielkość. W 
takim systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Dochód uzyskany dzięki 
zastosowaniu modulacji progresywnej 
wobec dużych beneficjentów powinien 
pozostać w państwach członkowskich, w 
których został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację lub 
programy rolno-środowiskowe zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 157
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
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wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Nie należy również stosować 
ograniczenia do spółdzielni i innych 
podmiotów prawnych skupiających kilku 
rolników, korzystających z płatności 
bezpośrednich oraz otrzymujących i 
skupiających płatności przed ich 
rozprowadzeniem w całości wśród swoich 
członków. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich lub, w 
odpowiednich przypadkach, w regionach 
instytucjonalnych zgodnie z art. 20 tego 
rozporządzenia, w których został 
wytworzony, i należy go wykorzystać do 
finansowania projektów o znaczącym 
wkładzie w innowację lub działania, które 
sprzyjają tworzeniu miejsc pracy lub 
włączaniu ludzi młodych do sektora 
rolnego, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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[…] z dnia … w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. es

Uzasadnienie

Nie można karać organizacji zrzeszających przedstawicieli sektora, ponieważ wsparcie 
otrzymywane tą drogą nie trafia wyłącznie do rąk nielicznych, jak to próbuje się tłumaczyć, 
chcąc uniemożliwić wprowadzenie tego punktu. Te zrzeszenia rolników i hodowców bydła 
powstają w celu efektywniejszego wykorzystania funduszy WPR i lepszej realizacji jej celów. 
Z drugiej strony, zgodnie z zasadą pomocniczości, należy rozważyć zastosowanie regionalne 
zgodnie z art. 20 rozporządzenia. Fundusze pochodzące z maksymalnego pułapu pomocy na 
gospodarstwo powinny być wykorzystywane także na innowacje, tworzenie miejsc pracy, 
włączanie młodych ludzi w działalność sektora surowcowego i rolnego oraz oczywiście na 
ułatwianie wymiany pokoleń zgodnie z zasadami strategii na 2020 r.

Poprawka 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
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systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Nie należy również stosować 
ograniczenia do spółdzielni i innych 
podmiotów prawnych skupiających kilku 
beneficjentów, korzystających z płatności 
bezpośrednich oraz otrzymujących i 
skupiających płatności przed ich 
rozprowadzeniem w całości wśród swoich 
członków. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich lub regionach, 
w których został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację lub inne 
środki zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [RDR]
albo też, w ramach pierwszego filaru, 
wykorzystać go jako płatności 
bezpośrednie lub wsparcie powiązane z 
produkcją na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 159
Ulrike Rodust
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Ograniczenia te nie powinny 
również dotyczyć spółdzielni i innych 
podmiotów prawnych, których członkowie 
wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne 
lub skupiających kilku rolników, 
korzystających z płatności bezpośrednich i 
otrzymujących oraz skupiających 
płatności przed ich rozprowadzeniem w 
całości wśród swoich członków. Aby 
ograniczenie było skuteczne, państwa 
członkowskie powinny ustanowić pewne 
kryteria, które pozwolą zapobiegać 
nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
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… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. de

Uzasadnienie

Przy stosowaniu ograniczenia płatności należy uniknąć sytuacji, w której ograniczenia 
dotyczyłyby podmiotów takich jak spółdzielnie, przede wszystkim te zajmujące się produkcją 
rolną, grupy producentów rolnych (GAEC) czy spółdzielnie użytkowania sprzętu rolniczego 
(CUMA). W kontekście dalszego zwiększania konkurencyjności rolnictwa wzrasta znaczenie 
spółdzielczych systemów produkcji rolnej. Nie wolno ich dyskryminować.

Poprawka 160
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
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system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Ograniczenia te nie powinny 
dotyczyć spółdzielni i innych podmiotów 
prawnych, których członkowie wspólnie 
prowadzą gospodarstwo rolne lub 
skupiających kilku rolników, i które 
korzystają z płatności bezpośrednich lub 
innych płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. de

Uzasadnienie

Wzrasta znaczenie spółdzielczych systemów produkcji rolnej. Nie wolno ich dyskryminować.

Poprawka 161
Martin Häusling
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony 
rolników próbujących uniknąć jego 
skutków. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić kryteria pozwalające im 
inwestować w zrównoważone systemy 
rolnicze, w tym systemy określone w 
kontekście środków ekologizacji 
wskazanych w niniejszym rozporządzeniu 
lub przyczyniających się do wzrostu 
zatrudnienia. Dochód uzyskany dzięki 
zmniejszaniu i ograniczeniu płatności dla 
dużych beneficjentów powinien pozostać 
w państwach członkowskich, w których 
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z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację i 
przejście na systemy zrównoważonej 
produkcji oraz przyczyniające się do 
wzrostu zatrudnienia zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 162
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
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zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania sektorów 
intensywnego rolnictwa, hodowli zwierząt 
oraz sektorów, dla których dopłaty mogą 
być powiązane z produkcją, gwarantującą 
zatrudnienie i dla której brak innego 
alternatywnego rozwiązania.

Or. bg

Poprawka 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
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W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony.

Or. en

Poprawka 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
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przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) [RDR].

przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania 
mechanizmów publicznych służących 
osiągnięciu stabilnych i opłacalnych cen 
produktów rolnych.

Or. es



PE491.238v01-00 56/180 AM\905018PL.doc

PL

Poprawka 165
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
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znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR]. Państwa 
członkowskie zapewnią sobie tym 
sposobem możliwość przydzielania kwot 
uzyskanych w wyniku ograniczenia 
płatności dużym beneficjentom, wobec 
których zastosowano ograniczenie 
płatności, aby mogli oni inwestować w 
innowacje.

Or. fr

Poprawka 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim
systemie należy jednak uwzględnić liczbę 
zatrudnionych pracowników, w tym 
wynagrodzenia i koszty przedsiębiorców,



PE491.238v01-00 58/180 AM\905018PL.doc

PL

gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

aby zapobiec nieproporcjonalnym skutkom 
dla dużych gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 167
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 

(15) Charakterystyczną cechą rozdziału 
środków bezpośredniego wsparcia 
dochodów wśród rolników jest 
przydzielanie nieproporcjonalnych kwot 
płatności stosunkowo małej liczbie dużych 
beneficjentów. Dzięki korzyściom skali, 
aby osiągnąć cel polegający na skutecznym 
wsparciu dochodu, więksi beneficjenci nie 
wymagają jednostkowego wsparcia na tym 
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samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

samym poziomie. Ponadto ze względu na 
możliwości dostosowania większym 
beneficjentom łatwiej jest zarządzać 
niższym poziomem jednolitego wsparcia. 
W związku z tym należy wprowadzić taki 
system dla dużych beneficjentów, w 
którym poziom wsparcia ulega 
stopniowemu zmniejszeniu a ostatecznie –
ograniczeniu, aby poprawić rozdział 
płatności wśród rolników. W takim 
systemie należy jednak uwzględnić 
wielkość zatrudnienia, aby zapobiec 
nieproporcjonalnym skutkom dla dużych 
gospodarstw o wysokiej liczbie 
pracowników. Wspomniane poziomy 
maksymalne nie powinny mieć 
zastosowania do płatności przyznawanych 
za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska, ponieważ mogłoby to 
ograniczyć korzyści wynikające z takich 
płatności. Aby ograniczenie było 
skuteczne, państwa członkowskie powinny 
ustanowić pewne kryteria, które pozwolą 
zapobiegać nadużyciom ze strony rolników 
próbujących uniknąć jego skutków. 
Dochód uzyskany dzięki zmniejszaniu i 
ograniczeniu płatności dla dużych 
beneficjentów powinien pozostać w 
państwach członkowskich, w których 
został wytworzony, i należy go 
wykorzystać do finansowania projektów o 
znaczącym wkładzie w innowację i rozwój 
obszarów wiejskich zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 168
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Wprowadzenie przekształcenia i 
ograniczenie płatności dla rolników 
powinno odbywać się nie tylko przy 
poszanowaniu zasady niedyskryminacji 
między państwami członkowskimi a 
rolnikami; powinno również rozwiązać 
długofalowy problem dotyczący istotnych 
rozbieżności między regionami wiejskimi 
znajdującymi się w korzystnej i 
niekorzystnej sytuacji i ich 
społeczeństwami; 20% rolników nadal 
otrzymuje ponad 80% płatności 
bezpośrednich, co powoduje, że ich rozwój 
zawsze przyczynia się do upadku rosnącej 
liczby mniejszych gospodarstw rolnych, 
czego konsekwencją jest szybkie 
wyludnianie się obszarów wiejskich; 
również płatności między starymi i 
nowymi państwami członkowskimi są 
wysoce nierówne, co pogłębia 
niekorzystną sytuację; poprawa 
warunków i przydziału płatności 
bezpośrednich oraz wsparcie na rzecz 
rozwoju wiejskiego są zatem konieczne, 
aby rolnicy potrafili lepiej współpracować 
na rzecz rozwoju swoich działalności, a 
programy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich mogły tworzyć infrastrukturę 
promującą odnowę pokoleniową i rozwój 
gospodarek wiejskich;

Or. en

Poprawka 169
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom 
płatności bezpośrednich i związanego z 
nimi przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – należy określić w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. 
ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
również fakt, że wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyższych płatności bezpośrednich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przepis stanowi barierę dla wzrostu konkurencyjności, gdyż przyczynia się do 
rozdzielenia struktur gospodarstw rolnych, sygnalizując, że strukturalne powiększanie nie jest 
pożądane i nieuchronnie prowadzi do niekorzystnych skutków dla wydajności pracy.
Uderzyłby również w różne organizacje charytatywne, ponieważ jest instrumentem wsparcia 
dochodów, który nie jest właściwie ukierunkowany na potrzeby. Ponadto nałożyłby kolejne 
obciążenia administracyjne i byłby problematyczny w kontekście zasady równego traktowania 
beneficjentów.

Poprawka 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom 
płatności bezpośrednich i związanego z 
nimi przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – należy określić w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. 
ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
również fakt, że wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyższych płatności bezpośrednich.

skreślony

Or. en

Poprawka 171
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwić wprowadzenie skreślony
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ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom 
płatności bezpośrednich i związanego z 
nimi przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – należy określić w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. 
ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
również fakt, że wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyższych płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom 
płatności bezpośrednich i związanego z
nimi przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – należy określić w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 

skreślony
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zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. 
ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
również fakt, że wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyższych płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwić wprowadzenie 
ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur przyznawania rolnikom 
płatności bezpośrednich i związanego z 
nimi przekazywania środków na rozwój 
obszarów wiejskich – należy określić w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego pułapy netto w celu 
zmniejszenia płatności dla rolników po 
zastosowaniu ograniczenia. Aby 
uwzględnić specyfikę wsparcia w ramach 
WPR przyznawanego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 247/2006 

skreślony
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z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie 
szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1405/2006 z dnia 18 września 2006 r. 
ustanawiającym szczególne środki 
dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp 
Morza Egejskiego i zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003, jak 
również fakt, że wspomniane płatności 
bezpośrednie nie podlegają ograniczeniu, 
pułap netto dla odnośnych państw 
członkowskich nie powinien obejmować 
powyższych płatności bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 174
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich powinien być traktowany 
priorytetowo przy podziale środków 
przeznaczonych na Wspólną Politykę 
Rolną. Dlatego należy umożliwić 
państwom członkowskim przekazywanie 
do 20% rocznych pułapów krajowych na 
lata kalendarzowe 2014-2019 jako 
dodatkowe wsparcie dla środków w 
ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich finansowanych z EFRROW. 
Dodatkowe wsparcie na ten cel może 
również pochodzić z niewykorzystanych 
płatności z tytułu obszarów o 
ograniczeniach naturalnych oraz 
niewykorzystanych płatności za praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska.

Or. pl
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Poprawka 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu przeprowadzenia oceny 
nowej WPR Komisja powinna dokonać 
przeglądu reform i ich wpływu na 
środowisko oraz produkcję rolną do końca 
2017 r.

Or. en

Poprawka 176
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Rolnicy w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 
dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, 
otrzymują płatności bezpośrednie w 
ramach mechanizmu stopniowego ich 
wprowadzania przewidzianego w aktach 
przystąpienia tych państw. W przypadku 
Bułgarii i Rumunii taki mechanizm będzie 
nadal obowiązywał w 2014 r. i 2015 r.
Ponadto wymienionym państwom 
członkowskim zezwolono na przyznawanie 
uzupełniających krajowych płatności 
bezpośrednich. Należy utrzymać 
możliwość przyznawania takich płatności 
przez Bułgarię i Rumunię do czasu 
pełnego wprowadzenia płatności 
bezpośrednich.

(19) Rolnicy w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 
dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, 
otrzymują płatności bezpośrednie w 
ramach mechanizmu stopniowego ich 
wprowadzania przewidzianego w aktach 
przystąpienia tych państw. W przypadku 
Bułgarii i Rumunii taki mechanizm 
powinien zostać ponownie rozpatrzony w 
2014 r. i 2015 r. w celu sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich między 
poszczególne państwa członkowskie.

Or. bg



AM\905018PL.doc 67/180 PE491.238v01-00

PL

Poprawka 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, 
w tym w tych państwach członkowskich, 
które stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej ustanowiony na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy 
system płatności podstawowych powinien 
zastąpić system płatności jednolitych 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników i utrzymany 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, w którym obowiązujące 
wcześniej mechanizmy wsparcia połączono 
w jeden system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana 
powinna spowodować wygaśnięcie 
uprawnień do płatności uzyskanych na 
podstawie wymienionych rozporządzeń i 
przydział nowych uprawnień, nadal 
jednak opartych na liczbie 
kwalifikujących się hektarów, którymi 
dysponują rolnicy w pierwszym roku 
realizacji systemu.

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia w Unii, nowy system płatności 
podstawowych powinien zastąpić system 
płatności jednolitych ustanowiony na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiające określone systemy wsparcia 
dla rolników i utrzymany na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w 
którym obowiązujące wcześniej 
mechanizmy wsparcia połączono w jeden 
system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Państwa
członkowskie powinny dokonać zmiany 
istniejących systemów wsparcia pod kątem 
niniejszego rozporządzenia, bez 
konieczności likwidacji obecnie 
stosowanych modeli płatności 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 178
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, 
w tym w tych państwach członkowskich, 
które stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej ustanowiony na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy 
system płatności podstawowych powinien 
zastąpić system płatności jednolitych 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników18 i 
utrzymany na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, w którym obowiązujące 
wcześniej mechanizmy wsparcia połączono 
w jeden system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana 
powinna spowodować wygaśnięcie 
uprawnień do płatności uzyskanych na 
podstawie wymienionych rozporządzeń i 
przydział nowych uprawnień, nadal jednak 
opartych na liczbie kwalifikujących się 
hektarów, którymi dysponują rolnicy w 
pierwszym roku realizacji systemu.

(20) Aby zapewnić lepszy rozdział 
wsparcia między gruntami rolnymi w Unii, 
w tym w tych państwach członkowskich, 
które stosowały system jednolitej płatności 
obszarowej ustanowiony na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009, nowy 
system płatności podstawowych powinien 
zastąpić system płatności jednolitych 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 
września 2003 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników18 i 
utrzymany na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009, w którym obowiązujące 
wcześniej mechanizmy wsparcia połączono 
w jeden system płatności bezpośrednich 
niezwiązanych z produkcją. Taka zmiana 
musi spowodować wygaśnięcie uprawnień 
do płatności uzyskanych na podstawie 
wymienionych rozporządzeń i przydział 
nowych uprawnień, nadal jednak opartych 
na liczbie kwalifikujących się hektarów, 
którymi dysponują rolnicy w pierwszym 
roku realizacji systemu.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny obowiązkowo ponownie przydzielić uprawnienia do płatności 
po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Dzięki temu można zagwarantować równość 
szans pomiędzy podmiotami dysponującymi uprawnieniami do płatności a nowymi 
podmiotami przystępującymi do systemu.

Poprawka 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli 
poważnych konsekwencji finansowych, 
państwom członkowskim, które stosowały 
system płatności jednolitych, a zwłaszcza 
model historyczny, należy zezwolić na 
częściowe uwzględnianie czynników 
historycznych przy obliczaniu wartości 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone poprzez zmniejszenie 
powiązania z historycznymi danymi 
referencyjnymi i z uwzględnieniem 
ogólnego kontekstu budżetu Unii. Aby 
zapewnić równiejszy rozdział wsparcia 
bezpośredniego, przy uwzględnieniu 
istniejących nadal różnic w wysokości 
wynagrodzeń i kosztów produkcji, 
poziomy wsparcia bezpośredniego na 
hektar należy stopniowo dostosować. 
Redystrybucja płatności bezpośrednich 
powinna być oparta na podstawowych 
zasadach strategii „Europa 2020”, z 
naciskiem na konieczność 
wykorzystywania zasobów wspólnotowych 
w celu osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego. W związku z tym 
redystrybucji należy dokonać w oparciu o 
odpowiednie obiektywne i 
niedyskryminujące kryteria, takie jak
wartość produkcji rolnej, wartość dodana, 
zatrudnienie i siła nabywcza. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2022 r. w danym państwie 
członkowskim osiągają zbliżoną lub 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Aby uniknąć poważnych konsekwencji 
finansowych w różnych sektorach 
produkcji, państwa członkowskie mogą 
jednak utrzymać pewien poziom 
zróżnicowania pomocy bezpośrednich, 
uwzględniający różne sposoby 
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uprawnień do płatności w pierwszym roku 
stosowania nowego systemu. Debata 
dotycząca następnych wieloletnich ram 
finansowych na okres rozpoczynający się 
w 2021 r. powinna również dotyczyć 
całkowitego ujednolicenia poprzez równy 
rozdział wsparcia bezpośredniego w całej 
Unii Europejskiej w odnośnym okresie.

użytkowania gleby.

Or. it

Poprawka 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, 
coraz trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie 
wsparcia na hektar, które wynikają ze 
stosowania historycznych danych 
referencyjnych. W związku z tym
bezpośrednie wsparcie dochodu powinno 
zostać równomierniej rozdzielone między 
państwa członkowskie poprzez 
zmniejszenie powiązania z historycznymi 
danymi referencyjnymi i z uwzględnieniem 
ogólnego kontekstu budżetu Unii. Aby 
zapewnić równiejszy rozdział wsparcia 
bezpośredniego, przy uwzględnieniu 
istniejących nadal różnic w wysokości 
wynagrodzeń i kosztów produkcji, 
poziomy wsparcia bezpośredniego na 
hektar należy stopniowo dostosować. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią mniej niż 
90% średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 

(21) Bezpośrednie wsparcie dochodu 
powinno zostać sprawiedliwie rozdzielone 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy rozdział wsparcia 
bezpośredniego, przy uwzględnieniu 
istniejących nadal różnic w wysokości 
wynagrodzeń i kosztów produkcji, 
poziomy wsparcia bezpośredniego na 
hektar należy stopniowo dostosować. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią mniej niż 
90% średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.



AM\905018PL.doc 71/180 PE491.238v01-00

PL

jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom.
Jednak aby rolnicy nie ponieśli 
poważnych konsekwencji finansowych, 
państwom członkowskim, które stosowały 
system płatności jednolitych, a zwłaszcza 
model historyczny, należy zezwolić na 
częściowe uwzględnianie czynników 
historycznych przy obliczaniu wartości 
uprawnień do płatności w pierwszym roku 
stosowania nowego systemu. Debata 
dotycząca następnych wieloletnich ram 
finansowych na okres rozpoczynający się 
w 2021 r. powinna również dotyczyć 
całkowitego ujednolicenia poprzez równy 
rozdział wsparcia bezpośredniego w całej 
Unii Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 181
Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
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związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone poprzez stopniowe 
zmniejszanie powiązania z historycznymi 
danymi referencyjnymi i z uwzględnieniem 
ogólnego kontekstu budżetu Unii. Aby 
zapewnić równiejszy rozdział wsparcia 
bezpośredniego, przy uwzględnieniu 
istniejących nadal różnic w wysokości 
wynagrodzeń i kosztów produkcji, 
poziomy wsparcia bezpośredniego na 
hektar należy stopniowo dostosować. 
Wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim lub w danym regionie 
powinny zbliżać się do jednakowej 
wartości jednostkowej w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w elastycznym 
okresie przejściowym etapami. Aby rolnicy
nie ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 
jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności. Państwa członkowskie mogą 
również zmniejszyć ograniczenia związane 
z wycofaniem modelu historycznego na 
poziomie płatności podstawowych dla 
gospodarstw.

Or. en
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Poprawka 182
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Wszystkie
uprawnienia do płatności aktywowane w 
2019 r. w danym państwie członkowskim 
lub w danym regionie powinny zbliżać się 
do jednakowej wartości jednostkowej lub 
ją osiągnąć w wyniku ujednolicenia 
zgodnie z tą wartością, którego należy 
dokonać w okresie przejściowym etapami. 
Aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na 
uwzględnianie czynników historycznych i 
innych, zgodnie z uzgodnieniami z 
Komisją, przy obliczaniu wartości 
uprawnień do płatności. Państwa 
członkowskie mogą również zmniejszyć 
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Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

ograniczenia związane z porzuceniem 
modelu historycznego na poziomie 
płatności podstawowych dla gospodarstw.

Or. en

Poprawka 183
Valdemar Tomaševski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Nalezy wprowadzic
system platnosci jednolitych prowadzący 
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bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli 
poważnych konsekwencji finansowych, 
państwom członkowskim, które stosowały 
system płatności jednolitych, a zwłaszcza 
model historyczny, należy zezwolić na 
częściowe uwzględnianie czynników 
historycznych przy obliczaniu wartości 
uprawnień do płatności w pierwszym roku 
stosowania nowego systemu. Debata 
dotycząca następnych wieloletnich ram 
finansowych na okres rozpoczynający się 
w 2021 r. powinna również dotyczyć 
całkowitego ujednolicenia poprzez równy 
rozdział wsparcia bezpośredniego w całej 
Unii Europejskiej w odnośnym okresie.

do pewnej redystrybucji środków w 
interesie sprawiedliwego podziału 
środków na płatności bezpośrednie w całej 
UE, przy tym aby każde państwo 
członkowskie otrzymało co najmniej 90% 
średniej płatności bezpośrednich w UE 
oraz aby żadne Państwo Członkowskie nie 
otrzymało więcej niż 110% średniej
płatności bezpośrednich. Należy jak 
najszybciej wdrożyć nowy system płatności 
bezpośrednich, ale z zapewnieniem, że dla 
tych Państw Członkowskich, które w 
obecnym okresie finansowania otrzymują
płatności bezpośrednie poniżej średniej 
UE, okres przejściowy będzie odpowiednio 
krótszy, lecz nie dłuższy niż do roku 2015.

Or. pl

Poprawka 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
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jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 

jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie na hektar stanowią obecnie
mniej niż 80% średniej unijnej, różnica 
między obecną wysokością wsparcia a 
wspomnianą wysokością powinna zostać 
zmniejszona. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią ponad 80%, ale 
poniżej średniej unijnej, różnica powinna 
zostać zmniejszona o 10%. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Niemniej 
jednak maksymalne płatności 
bezpośrednie na hektar w państwach 
członkowskich nie powinny przekraczać 
120% średniej unijnej. Ponadto wszystkie 
uprawnienia do płatności aktywowane w 
2019 r. w danym państwie członkowskim 
powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową w wyniku ujednolicenia 
zgodnie z tą wartością, którego należy 
dokonać w okresie przejściowym dzięki 
liniowym etapom. Jednak aby rolnicy nie 
ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 



AM\905018PL.doc 77/180 PE491.238v01-00

PL

ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 185
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy i równiejszy rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, jak również mając na uwadze 
fakt, że wszyscy europejscy rolnicy 
pracują na jednolitym rynku, a zwłaszcza 
na jednolitym rynku pracy, poziomy 
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średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

wsparcia bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Aby uniknąć 
dalszych zakłóceń konkurencji, które 
mają konsekwencje społeczne dla licznych 
państw członkowskich, zwłaszcza krajów 
bałtyckich, biorąc pod uwagę nie tylko 
interesy rolników, lecz również potrzeb 
konsumentów i społeczeństwa w ogóle. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie na hektar stanowią 
obecnie mniej niż 90% średniej unijnej, 
różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona na początku 
okresu finansowania 2014–2020. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią ponad 
90%, ale są poniżej średniej unijnej, 
różnica powinna zostać zmniejszona o 
10% w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 



AM\905018PL.doc 79/180 PE491.238v01-00

PL

Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy i równiejszy rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, jak również mając na uwadze 
fakt, że wszyscy europejscy rolnicy 
pracują na jednolitym rynku, a zwłaszcza 
na jednolitym rynku pracy, poziomy 
wsparcia bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Aby uniknąć 
dalszych zakłóceń konkurencji, które 
mają konsekwencje społeczne dla licznych 
państw członkowskich, zwłaszcza krajów 
bałtyckich, biorąc pod uwagę nie tylko 
interesy rolników, lecz również potrzeb 
konsumentów i społeczeństwa w ogóle. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie na hektar stanowią 
obecnie mniej niż 90% średniej unijnej, 
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jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona na początku 
okresu finansowania 2014–2020. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią ponad 
90%, ale są poniżej średniej unijnej, 
różnica powinna zostać zmniejszona o 
10% w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 187
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy i równiejszy rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, jak również mając na uwadze 
fakt, że wszyscy europejscy rolnicy 
pracują na jednolitym rynku, a zwłaszcza 
na jednolitym rynku pracy, poziomy 
wsparcia bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Aby uniknąć 
dalszych zakłóceń konkurencji, które 
mają konsekwencje społeczne dla licznych 
państw członkowskich, zwłaszcza krajów 
bałtyckich, biorąc pod uwagę nie tylko 
interesy rolników, lecz również potrzeb 
konsumentów i społeczeństwa w ogóle. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie na hektar stanowią 
obecnie mniej niż 90% średniej unijnej, 
różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona na początku 
okresu finansowania 2014–2020. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią ponad 
90%, ale są poniżej średniej unijnej, 
różnica powinna zostać zmniejszona o 
10% w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
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płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 188
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
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dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90%
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie na hektar stanowią obecnie
mniej niż 80% średniej unijnej, różnica 
między obecną wysokością wsparcia a 
średnią unijną powinna zostać 
zmniejszona. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią ponad 80%, ale są 
poniżej średniej unijnej, różnica powinna 
zostać zmniejszona o 10%. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Niemniej 
jednak maksymalne płatności 
bezpośrednie na hektar w państwach 
członkowskich nie powinny przekraczać 
120% średniej unijnej. Ponadto wszystkie 
uprawnienia do płatności aktywowane w 
2019 r. w danym państwie członkowskim 
powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową w wyniku ujednolicenia 
zgodnie z tą wartością, którego należy 
dokonać w okresie przejściowym dzięki 
liniowym etapom. Jednak aby rolnicy nie 
ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 
jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
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na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 189
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy i równiejszy rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, jak również mając na uwadze 
fakt, że wszyscy europejscy rolnicy 
pracują na jednolitym rynku, a zwłaszcza 
na jednolitym rynku pracy, poziomy 
wsparcia bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Aby uniknąć 
dalszych zakłóceń konkurencji, które 
mają konsekwencje społeczne dla licznych 
państw członkowskich, zwłaszcza krajów 
bałtyckich, biorąc pod uwagę nie tylko 
interesy rolników, lecz również potrzeb 
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bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

konsumentów i społeczeństwa w ogóle. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie na hektar stanowią 
obecnie mniej niż 90% średniej unijnej, 
różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona na początku 
okresu finansowania 2014–2020. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią ponad 
90%, ale są poniżej średniej unijnej, 
różnica powinna zostać zmniejszona o 
10% w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 190
Alexander Mirsky
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić bardziej 
sprawiedliwy i równiejszy rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, jak również mając na uwadze 
fakt, że wszyscy europejscy rolnicy 
pracują na jednolitym rynku, a zwłaszcza 
na jednolitym rynku pracy, poziomy 
wsparcia bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Aby uniknąć 
dalszych zakłóceń konkurencji, które 
mają konsekwencje społeczne dla licznych 
państw członkowskich, zwłaszcza krajów 
bałtyckich, biorąc pod uwagę nie tylko 
interesy rolników, lecz również potrzeb 
konsumentów i społeczeństwa w ogóle. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie na hektar stanowią 
obecnie mniej niż 90% średniej unijnej, 
różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona na początku 
okresu finansowania 2014–2020. W 
państwach członkowskich, w których 
płatności bezpośrednie stanowią ponad 
90%, ale są poniżej średniej unijnej, 
różnica powinna zostać zmniejszona o 
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historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

10% w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. 
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związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Konieczne jest więc zapewnienie spójności 
między zaproponowanymi jednakowymi 
zadaniami i wymaganiami nakładanymi 
na rolników w całej UE a wysokością 
wsparcia bezpośredniego. W związku z 
tym bezpośrednie wsparcie dochodu 
powinno zostać równomierniej rozdzielone 
między państwa członkowskie oraz lepiej 
zorientowane na nowe cele poprzez 
zmniejszenie powiązania z historycznymi 
danymi referencyjnymi i z uwzględnieniem 
ogólnego kontekstu budżetu Unii. Aby 
zapewnić równiejszy i zgodny rozdział 
wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji,, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosowywać.Oprócz 
ujednolicania wsparcia na poziomie 
krajowym i regionalnym należy również
dostosować krajowe koperty na płatności 
bezpośrednie, tak by państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie na hektar nie przekraczają 
50% średniej unijnej, otrzymały 70% w 
stosunku do tej średniej. W przypadku 
państw członkowskich, w których poziom
płatności bezpośrednich wynosi między 
50% a 70% średniej, płatności
bezpośrednie należy zwiększyć do 80% 
średniej, a w przypadku państw 
członkowskich, w których poziom 
płatności bezpośrednich wynosi 70-80% 
średniej, płatności bezpośrednie należy 
zwiększyć do 90% średniej UE. Po 
zastosowaniu tych mechanizmów żadne 
państwo nie powinno otrzymywać mniej 
niż 70% średniej unijnej. Jeśli chodzi o 
państwa członkowskie, w których poziom
wsparcia przekracza średnią unijną, ich 
wysiłki na rzecz ujednolicenia nie 
powinny ich sprowadzić poniżej tej 
średniej. Powyższe ujednolicenie powinno 
zostać sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
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wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. pl

Poprawka 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
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uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną.
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. Wszystkie
uprawnienia do płatności aktywowane w 
UE powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową w wyniku ujednolicenia 
zgodnie z tą wartością, którego należy 
dokonać w okresie przejściowym dzięki 
liniowym etapom. Jednak aby rolnicy nie 
ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 
jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Całkowite ujednolicenie
poprzez równy rozdział wsparcia 
bezpośredniego w całej Unii Europejskiej 
powinno zostać zrealizowane przed 
końcem okresu obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych 2014–2020. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim lub w danym 
regionie powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Or. pt

Poprawka 193
Alfreds Rubiks
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki etapom. Aby rolnicy 
nie ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 
jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na 
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uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności. Państwa członkowskie mogą 
również zmniejszyć ograniczenia związane 
z porzuceniem modelu historycznego na 
poziomie płatności podstawowych dla 
gospodarstw. Debata dotycząca następnych 
wieloletnich ram finansowych na okres 
rozpoczynający się w 2021 r. powinna 
również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie, nie 
później niż do roku 2023. Zakres 
finansowania płatności bezpośrednich 
państw członkowskich (koperta) należy 
dostosować w taki sposób, aby poziom 
płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich nie był niższy 
niż 80% poziomu średniego wsparcia 
bezpośredniego Unii Europejskiej od dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. lv

Poprawka 194
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii, aby w efekcie osiągnąć 
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rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

równy poziom dopłat bezpośrednich we 
wszystkich państwach członkowskich. W 
tym celu, przy uwzględnieniu malejących
różnic w wysokości wynagrodzeń i 
kosztów produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90 % 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. pl

Poprawka 195
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż średnia 
Unii Europejskiej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o
połowę. Powyższe ujednolicenie powinno 
zostać sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
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uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 196
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie są niższe niż średnia unijna, 
różnica między obecną wysokością 
wsparcia a wspomnianą wysokością 
powinna zostać zmniejszona o 66%. Żadne 
państwo nie powinno otrzymywać mniej 
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powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

niż 75% średniej unijnej. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. ro

Poprawka 197
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
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historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
dwie trzecie. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. fr
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Poprawka 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane poprzez 
zastosowanie liniowych cięć wobec 
wszystkich państw członkowskich, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną, przy 
maksymalnej obniżce o 5% poziomu w 
każdym państwie członkowskim. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
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członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 



PE491.238v01-00 100/180 AM\905018PL.doc

PL

bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ważne jest, aby wkład tych państw 
członkowskich w ujednolicenie nie 
przekroczył określonego procentu ich 
początkowej koperty finansowej. Ponadto 
wszystkie uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w danym państwie 
członkowskim powinny mieć jednakową 
wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. fr

Uzasadnienie

Procent początkowej koperty finansowej zostanie określony w zależności od wyniku 
negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi.

Poprawka 200
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim lub regionie 
powinny mieć jednakową wartość 
jednostkową w wyniku ujednolicenia 
zgodnie z tą wartością, którego należy 
dokonać w okresie przejściowym dzięki 
liniowym etapom. Jednak aby rolnicy nie
ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych, państwom członkowskim, 
które stosowały system płatności 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Wartość uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub 
regionie jest stopniowo zbliżana, aby 
osiągnąć przynajmniej poziom 
ujednolicenia ustanowiony na 2019 r.
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
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jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o uniknięcie zakłóceń, zagwarantowanie stabilności gospodarstw rolnych w okresie 
poważnego ograniczania budżetów publicznych, zapewnienie państwom i regionom 
marginesu na uruchomienie wewnętrznego ujednolicenia i wprowadzenie sensownego pułapu 
zmian we wsparciu otrzymywanym przez beneficjentów, tak aby nie zagrażać egzystencji 
gospodarstw rolnych.

Poprawka 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
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rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2021 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu.

Or. en

Poprawka 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Bez uszczerbku dla 
powyższego ujednolicenia wysokość 
płatności bezpośredniej w Estonii, na 
Litwie i na Łotwie powinna osiągnąć co 
najmniej poziom płatności w państwie 
członkowskim, które charakteryzuje się 
najniższym poziomem płatności wśród 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich z wyjątkiem trzech 
wspomnianych krajów. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Różnica 
wysokości wsparcia bezpośredniego na 
hektar w danym państwie członkowskim 
nie powinna być zatem wyższa niż różnica 
pomiędzy państwami członkowskimi.
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płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. de

Poprawka 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
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rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane 
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

W związku z tym należy przewidzieć środki 
wsparcia finansowego na rzecz ułatwienia 
wdrożenia przez państwa członkowskie 
nowej WPR.

Or. ro
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Poprawka 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowanie
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 

(21) Z powodu stopniowego włączania 
różnych sektorów do systemu płatności 
jednolitych i związanego z tym okresu 
dostosowania przyznanego rolnikom, coraz 
trudniej jest uzasadnić znaczne 
indywidualne różnice w poziomie wsparcia 
na hektar, które wynikają ze stosowania 
historycznych danych referencyjnych. W 
związku z tym bezpośrednie wsparcie 
dochodu powinno zostać równomierniej 
rozdzielone między państwa członkowskie 
poprzez zmniejszenie powiązania z 
historycznymi danymi referencyjnymi i z 
uwzględnieniem ogólnego kontekstu 
budżetu Unii. Aby zapewnić równiejszy 
rozdział wsparcia bezpośredniego, przy 
uwzględnieniu istniejących nadal różnic w 
wysokości wynagrodzeń i kosztów 
produkcji, poziomy wsparcia 
bezpośredniego na hektar należy 
stopniowo dostosować. W państwach 
członkowskich, w których płatności 
bezpośrednie stanowią mniej niż 90% 
średniej, różnica między obecną 
wysokością wsparcia a wspomnianą 
wysokością powinna zostać zmniejszona o 
jedną trzecią. Powyższe ujednolicenie 
powinno zostać sfinansowane
proporcjonalnie przez wszystkie państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie przekraczają średnią unijną. 
Ponadto wszystkie uprawnienia do 
płatności aktywowane w 2019 r. w danym 
państwie członkowskim powinny mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia zgodnie z tą wartością, 
którego należy dokonać w okresie 
przejściowym dzięki liniowym etapom. 
Jednak aby rolnicy nie ponieśli poważnych 
konsekwencji finansowych, państwom 
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członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności w pierwszym roku stosowania 
nowego systemu. Debata dotycząca 
następnych wieloletnich ram finansowych 
na okres rozpoczynający się w 2021 r. 
powinna również dotyczyć całkowitego 
ujednolicenia poprzez równy rozdział 
wsparcia bezpośredniego w całej Unii 
Europejskiej w odnośnym okresie.

Or. en

Poprawka 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Płatności bezpośrednie są 
rozdzielane między państwa członkowskie 
w taki sposób, że każde państwo 
członkowskie otrzymuje, w ramach pułapu 
krajowego, kwotę odpowiadającą liczbie 
hektarów objętych wnioskami o płatności 
bezpośrednie w 2013 r. pomnożonej przez 
średnią stawkę płatności bezpośrednich w 
całej Unii Europejskiej w 2013 r. W 
państwach członkowskich, w których 
średnie płatności bezpośrednie na hektar 
przewyższają 110% średnich płatności w 
UE, można stosować dodatkowe płatności 
z budżetów krajowych.

Or. en

Poprawka 206
Janusz Wojciechowski

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

(21a) Uwzgledniając artykuł 18 Traktatu 
o funkcjonowianiu Unii Europejskiej, 
który zabrania dyskryminacji kogokolwiek 
ze względu na przynależność państwową 
oraz artykuł 39 ustęp 2 Traktatu, 
dopuszczającym w polityce rolnej 
uwzględnienie zróżnicowania 
regionalnego, a nie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz artykuł 40 ustęp 2, 
który zabrania dyskryminacji pomiędzy 
producentami rolnymi w UE. Aby 
zapewnić sprawiedliwy i 
niedyskryminujący żadnych rolników 
system dystrybucji dopłat bezpośrednich 
między państwami członkowskimi, koperty 
narodowe powinny być obliczone według 
jednolitej stawki na hektar dla całej Unii 
Europejskiej odpowiadającej średniej 
płatności na hektar w 2013roku.

Or. pl

Poprawka 207
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Oprócz ujednolicania wsparcia na 
poziomie krajowym i regionalnym należy 
również dostosować krajowe środki na 
płatności bezpośrednie, tak by państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie na hektar nie przekraczają 
70% średniej unijnej, odnotowały 
zmniejszenie różnicy o 30% w stosunku do 
tej średniej. W przypadku państw 
członkowskich, w których poziom 
płatności bezpośrednich wynosi między 
70% a 80% średniej, różnica powinna się 
zmniejszyć o 25%, a w przypadku państw 
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członkowskich, w których poziom 
płatności bezpośrednich przekracza 80% 
średniej, różnica powinna się zmniejszyć o 
20%. Po zastosowaniu tych mechanizmów 
żadne państwo nie powinno otrzymywać 
mniej niż 65% średniej unijnej. Jeśli 
chodzi o państwa członkowskie, w których 
poziom wsparcia przekracza średnią 
unijną, ich wysiłki na rzecz ujednolicenia 
nie powinny ich sprowadzić poniżej tej 
średniej. Powyższe ujednolicenie powinno 
zostać sfinansowane proporcjonalnie 
przez wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną.

Or. pl

Poprawka 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Oprócz ujednolicenia wsparcia na 
szczeblu krajowym i regionalnym należy 
również dostosować krajowe środki na 
płatności bezpośrednie, tak by państwa 
członkowskie, w których płatności 
bezpośrednie na hektar nie przekraczają 
70% średniej unijnej, odnotowały 
zmniejszenie różnicy o 35% w stosunku do 
tej średniej. W przypadku państw 
członkowskich, w których poziom 
płatności bezpośrednich wynosi między 
70% a 80% średniej unijnej, różnica 
powinna się zmniejszyć o 25%, a w 
przypadku państw członkowskich, w 
których poziom płatności bezpośrednich 
przekracza 80% średniej, różnica powinna 
się zmniejszyć o 10%. Po zastosowaniu 
tych mechanizmów żadne państwo nie 
powinno otrzymywać mniej niż 65% 
średniej unijnej. Jeśli chodzi o państwa 
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członkowskie, w których poziom wsparcia 
przekracza średnią unijną, ich wysiłki na 
rzecz ujednolicenia nie powinny ich 
sprowadzić poniżej tej średniej. Powyższe 
ujednolicenie powinno zostać 
sfinansowane proporcjonalnie przez 
wszystkie państwa członkowskie, w 
których płatności bezpośrednie 
przekraczają średnią unijną. Państwa 
członkowskie, które nawet po 
zmniejszeniu różnic, o których mowa 
powyżej, są nadal poniżej średniej 
europejskiej, mają możliwość pokrycia 
różnic w stosunku do średniej europejskiej 
z budżetów krajowych.

Or. ro

Poprawka 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Uprawnienia do płatności 
aktywowane w 2019 r. w państwie 
członkowskim lub regionie mogą mieć 
jednakową wartość jednostkową w wyniku 
ujednolicenia, jednak aby rolnicy nie 
ponieśli poważnych konsekwencji 
finansowych i produkcyjnych, państwom 
członkowskim, które stosowały system 
płatności jednolitych, a zwłaszcza model 
historyczny, należy zezwolić na częściowe 
uwzględnianie czynników historycznych 
przy obliczaniu wartości uprawnień do 
płatności. Debata dotycząca następnych 
wieloletnich ram finansowych na okres 
rozpoczynający się w 2021 r. powinna 
nadal dotyczyć kwestii ujednolicenia, 
uwzględniając przegląd zreformowanej 
WPR w 2017 r.

Or. en
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Poprawka 210
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Płatności bezpośrednie są 
rozdzielane między państwa członkowskie 
w taki sposób, że każde państwo 
członkowskie otrzymuje, w ramach 
krajowego pułapu, kwotę odpowiadającą 
liczbie hektarów objętych wnioskami o 
płatności bezpośrednie w 2013 r. 
pomnożonej przez średnią stawkę 
płatności bezpośrednich w całej Unii 
Europejskiej w 2013 r. W państwach 
członkowskich, w których średnie 
płatności bezpośrednie na hektar 
przewyższają 110% średnich płatności w 
UE, można stosować dodatkowe płatności 
z budżetów krajowych.

Or. en

Poprawka 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Państwa członkowskie stosujące 
system jednolitej płatności obszarowej 
(SAPS) mogą zachować ten system, z 
zastrzeżeniem wprowadzenia zmian 
mających na celu dostosowanie do 
nowego systemu płatności podstawowych 
oraz warunków określonych w rozdziale 2 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 212
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Dla państw członkowskich, w 
których w wyniku wprowadzenia 
jednolitej stawki nastąpi istotne 
zmniejszenie płatności bezpośrednich, 
należy wprowadzić dobrowolną możliwość 
uzupełnającej płatności z budżetów 
narodowych, która złagodzi skutki tego 
zmniejszenia.

Or. pl

Poprawka 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Ze względu na to, że w nowych 
państwach członkowskich średnia 
płatność za hektar została ustalona w 
ramach formuły bilansującej z 
uwzględnieniem lat poprzednich, w celu 
zapewnienia równości zgodnie z modelem 
zastosowanym do starszych państw 
członkowskich oprócz tej powierzchni 
należy uwzględnić również powierzchnię 
wynikającą z przeliczenia na hektary 
liczby zwierząt, która została objęta 
dodatkowymi płatnościami krajowymi.

Or. ro
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Poprawka 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Państwa członkowskie, które do 
dnia 31 grudnia 2013 r. stosują system 
płatności jednolitych w oparciu o model 
regionalny lub hybrydowy, mogą 
zachować swoje obecne uprawnienia do 
płatności, z zastrzeżeniem zmian mających 
na celu dostosowanie do warunków 
określonych w tytule 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 215
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych.
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom 
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

skreślony
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Or. en

Poprawka 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom 
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, które 
mogą być wykorzystywane przez państwa 
członkowskie, aby ułatwiać młodym 
nowym rolnikom uczestnictwo w systemie 
lub aby uwzględnić specyficzne potrzeby 
w niektórych regionach Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

Or. en

Poprawka 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
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poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom 
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, które
mogą wykorzystywać do ułatwiania
młodym nowym rolnikom uczestnictwa w 
systemie lub do uwzględniania 
specyficznych potrzeb w niektórych 
regionach. Należy utrzymać przepisy 
dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Środki w ramach drugiego filaru dotyczące młodych rolników są wydajniejszym sposobem 
wspierania i zachęcania nowych podmiotów, dlatego środki w ramach pierwszego filaru 
powinny mieć przy wdrażaniu przez państwa członkowskie charakter dobrowolny.

Poprawka 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom 
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 

(22) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych. 
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować, przynajmniej w pierwszym 
roku wdrażania nowego systemu płatności 
podstawowych, rezerwy krajowe, które 
mogą być zarządzane na szczeblu 
regionalnym, aby ułatwiać młodym 
rolnikom i nowym podmiotom
uczestnictwo w systemie lub aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby w 
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możliwości. niektórych regionach. Należy utrzymać 
przepisy dotyczące przekazywania i 
wykorzystywania uprawnień do płatności, 
upraszczając je jednak w miarę 
możliwości.

Or. en

Poprawka 219
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Odnowa pokoleniowa i poprawa 
współpracy między pokoleniami muszą 
stać się absolutnym priorytetem w 
przydzieleniu płatności bezpośrednich dla 
rolników i nowych podmiotów, jak 
również działań wspierających na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich; biorąc pod 
uwagę fakt, że zaledwie 6% europejskich 
rolników ma mniej niż 35 lat, a 88% ma 
ponad 55 lat oraz że w rezultacie prawie 
4,5 miliona rolników osiągnie wiek 
emerytalny w ciągu najbliższych 10 lat, 
programy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i systemy płatności 
bezpośrednich powinny przyczyniać się w 
szczególności do poprawy przekazywania i 
wymiany najlepszych zrównoważonych 
praktyk oraz wiedzy na temat gospodarstw 
rolnych i pomiędzy społecznościami 
wiejskimi. 

Or. en

Poprawka 220
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Doświadczenia uzyskane w trakcie 
stosowania systemu płatności jednolitych 
wykazują, że należy zachować niektóre z 
jego głównych elementów, w tym 
określanie pułapów krajowych, aby łączny 
poziom wsparcia nie przekroczył 
obowiązujących ograniczeń budżetowych.
Państwa członkowskie powinny również 
nadal stosować rezerwy krajowe, aby 
ułatwiać młodym nowym rolnikom i 
nowym podmiotom uczestnictwo w 
systemie lub aby uwzględnić specyficzne 
potrzeby w niektórych regionach. Należy 
utrzymać przepisy dotyczące 
przekazywania i wykorzystywania 
uprawnień do płatności, upraszczając je 
jednak w miarę możliwości.

Or. en

Poprawka 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 

(23) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
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dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2011 r.

dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2009, 
2010 lub 2011 r.

Or. en

Poprawka 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby zapewnić ochronę praw (23) Aby zapewnić ochronę praw 



PE491.238v01-00 120/180 AM\905018PL.doc

PL

beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2011 r.

beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w okresie 
od 2009 r. do 2011 r.

Or. en
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Poprawka 223
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 

(23) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i wyjaśnić określone 
sytuacje, które mogą powstać w związku 
ze stosowaniem systemu płatności 
podstawowych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu: przyjęcia przepisów dotyczących 
kwalifikowalności i dostępu rolników do 
systemu płatności podstawowych w 
przypadku dziedziczenia i 
przewidywanego dziedziczenia, 
dziedziczenia w trakcie dzierżawy, zmiany 
statusu prawnego lub nazwy oraz w 
przypadku połączenia lub podziału 
gospodarstwa; przyjęcia przepisów 
dotyczących obliczania wartości i liczby 
uprawnień do płatności lub ich zwiększenia 
względem przydziału uprawnień do 
płatności, w tym przepisów dotyczących 
możliwości określenia tymczasowej 
wartości i liczby lub tymczasowego 
zwiększenia uprawnień do płatności 
przydzielonych na podstawie wniosku 
złożonego przez rolnika, przepisów 
dotyczących warunków ustalania 
tymczasowej i ostatecznej wartości i liczby 
uprawnień do płatności oraz przepisy 
odnoszące się do sytuacji, w których 
umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy 
mogłyby mieć wpływ na przydział 
uprawnień do płatności; przyjęcia 
przepisów dotyczących ustanawiania i 
obliczania wartości i liczby uprawnień do 
płatności otrzymanych z rezerwy krajowej; 
przyjęcia przepisów dotyczących 
modyfikacji wartości jednostkowej 
uprawnień do płatności w przypadku 
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ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2011 r.

ułamkowych części 
uprawnień/częściowych uprawnień do 
płatności oraz kryteriów przydziału 
uprawnień do płatności na podstawie 
stosowania rezerwy krajowej oraz w 
przypadku rolników, którzy nie złożyli 
wniosków o przydział wsparcia w 2010 lub
2011 r.

Or. en

Poprawka 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 

skreślony
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Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są 
zgodne z celami wymienionych dyrektyw.
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en

Uzasadnienie

Propozycje dotyczące „ekologizacji” w obecnym kształcie mogą mieć raczej szkodliwy wpływ 
na środowisko niż przyczyniać się do jego ochrony.

Poprawka 225
Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 

skreślony
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klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są 
zgodne z celami wymienionych dyrektyw.
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en
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Poprawka 226
Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, o ile takie praktyki są 
zgodne z celami wymienionych dyrektyw.
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 

skreślony
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spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en

Poprawka 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 

(26) Podczas gdy głównym celem nowej 
WPR jest kontynuacja wcześniejszych 
reform prorynkowych, poprawa efektów 
działalności środowiskowej oraz uznanie 
roli, jaką odgrywają dobra publiczne w 
rolnictwie stanowią coraz ważniejszy 
element nowej WPR. Poprawę efektów 
działalności środowiskowej można 
osiągnąć poprzez wynegocjowany i 
dobrowolny element „ekologizacji” 
zawarty w płatnościach bezpośrednich, 
który może w niektórych przypadkach być 
wykorzystany, by wspierać praktyki 
rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska 
w całej Unii. W tym celu państwa 
członkowskie mogą przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla zestawu możliwych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu, jak i środowiska. 
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omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Praktyki te mogłyby polegać na prostych, 
ogólnych, pozaumownych i rocznych 
działaniach, które wykraczają poza zasadę 
wzajemnej zgodności i są związane z 
rolnictwem. Działania te mogą obejmować 
środki w zakresie „ekologizacji”, takie jak 
dobór upraw roślin pastewnych 
odpowiednich dla dzikiej fauny i flory, 
ptaków i owadów, planowane korytarze 
różnorodności biologicznej, środki na 
rzecz łagodzenia zmian klimatycznych, 
ogólne zarządzanie środowiskowe oraz 
badania i innowację. Charakter
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. Te 
same korzyści powinny być przyznane 
rolnikom uczestniczącym w programach 
zarządzania rolno-środowiskowego na 
szczeblu krajowym na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Or. en
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Poprawka 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć 30%
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla trzech obowiązkowych praktyk 
rolniczych zgodnych z celami polityki 
dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, równorzędnych, 
indywidualnie określonych rocznych 
działaniach, które wykraczają poza zasadę 
wzajemnej zgodności i są związane z 
krajowymi lub regionalnymi 
uwarunkowaniami rolniczymi, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, obszarów 
proekologicznych, plan gospodarowania 
substancjami odżywczymi, plan w zakresie 
efektywności energetycznej w 
gospodarstwie oraz zimowa pokrywa 
glebowa. Praktyki te powinny dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
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rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. To 
samo dotyczy rolników, którzy 
przestrzegają wymogów niezależnie 
zatwierdzonych krajowych lub 
regionalnych systemów certyfikacji 
korzystnych dla środowiska i klimatu.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować, jako najsurowszą 
obowiązującą sankcję administracyjną,
całkowite wyłączenie danego rolnika z 
pomocy udzielanej w ramach tego 
elementu na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. en

Poprawka 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych
praktyk rolniczych zgodnych z celami 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez element 
„ekologizacji” zawarty w płatnościach 
bezpośrednich, na rzecz praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska w całej Unii. W tym celu 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla praktyk rolniczych 
związanych z klimatem i środowiskiem. 
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polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Praktyki te powinny polegać na prostych, 
ogólnych, pozaumownych i rocznych 
działaniach, które wykraczają poza zasadę 
wzajemnej zgodności i są związane z 
rolnictwem, takich jak dywersyfikacja 
upraw, utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych, upraw trwałych, obszarów 
proekologicznych, plan gospodarowania 
substancjami odżywczymi w 
gospodarstwie, zimowa pokrywa glebowa, 
uprawa minimalna lub brak upraw oraz 
siew bezpośredni, plany działania na rzecz 
różnorodności biologicznej oraz 
gospodarka wodna. Omawiane praktyki 
powinny dotyczyć również rolników, 
których gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, rolnicy 
w systemach rolno-środowiskowych, 
rolnicy, których gospodarstwa uzyskały 
certyfikat w ramach krajowych systemów 
certyfikacji, oraz rolnicy, u których użytki 
zielone zajmują ponad 70% powierzchni 
kwalifikujących się użytków rolnych, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
nie powinno powodować ograniczenia 
płatności podstawowej.

Or. en
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Poprawka 230
James Nicholson, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez element 
„ekologizacji” zawarty w płatnościach 
bezpośrednich, który będzie wspierał 
praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i 
środowiska w całej Unii. W tym celu 
państwa członkowskie mogą przeznaczyć 
część pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu, jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Charakter omawianych 
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
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dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. To 
samo dotyczy rolników, którzy uczestniczą 
w programach rolno-środowiskowych w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich lub 
poddają się krajowemu systemowi 
certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej. Rolnicy powinni także 
móc współpracować z gospodarstwami 
rolnymi znajdującymi się w bliskiej 
odległości, tak aby wspólnie wypełniać 
zobowiązania dotyczące ekologizacji i 
umożliwić dywersyfikację upraw dzięki 
współpracy połączonych gospodarstw oraz 
aby zagwarantować, że produktywne 
grunty rolne nie są wyłączone z produkcji 
tylko po to, by osiągnąć sztucznie 
określone wyniki.

Or. en

Poprawka 231
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
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rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Uznaje się, że 
gospodarstwa rolne położone w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
(siedliskową) oraz dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. (ptasią) oraz 
gospodarstwa otrzymujące wsparcie 
agro-środowiskowo-klimatyczne, o 
których jest mowa w art. 29 
rozporządzenia UE nr (…) (DR) spełniają 
wymogi w zakresie składnika 
„ekologizacji”, z uwzględnieniem 
uwarunkowań środowiska naturalnego, 
jakim poddane są odbywające się w nich 
procesy produkcyjne. Biorąc pod uwagę 
udowodnione korzyści dla środowiska 
wynikające z systemów rolnictwa 
ekologicznego, rolnicy, którzy spełniają 
warunki określone w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 
r. w sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych i 
uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 
2092/91, powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę korzyści 
dla środowiska, jakie same z siebie 
zapewniają niektóre rodzaje upraw, takie 
jak uprawy trwałe mogące liczyć na 
płatność bezpośrednią, trwałe użytki 
zielone, rośliny strączkowe i ryż, ich 
składniki powinny korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
dodatkowych obowiązków. Drzewa oliwne, 
winogrona i drzewa owocowe są 
charakterystyczne dla ekosystemów 
dużych regionów i przyczyniają się do 
ochrony gruntów przed erozją, 
pochłaniania CO2 oraz do zmniejszania 
poziomu emisji gazów cieplarnianych.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
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powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR], które w żadnym wypadku nie 
powinny przewyższać kwoty samej 
płatności „ekologicznej”.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zaliczyć do automatycznych odbiorców płatności ekologicznych te wszystkie segmenty, 
które z powodu dodatkowych kosztów, uszczuplenia dochodów i szczególnych warunków 
upraw zasługują, ze względu na ochronę środowiska, aby automatycznie stać się 
beneficjentami płatności ekologicznych. Należy oceniać niektóre uprawy pod kątem 
bezpośrednich skutków dla środowiska, ze względu na ich cechy fitologiczne lub wkład w 
utrzymanie określonych siedlisk, oraz ograniczyć sankcje do wykluczenia z listy beneficjentów 
płatności ekologicznych.

Poprawka 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej dla obowiązkowych praktyk 
rolniczych zgodnych z celami polityki 
dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, upraw 
wieloletnich, którym towarzyszą 
odpowiednie praktyki agronomiczne, oraz 
obszarów proekologicznych. Praktyki te 
powinny dotyczyć również rolników, 
których gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
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charakter omawianych praktyk powinien
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. To 
samo dotyczy rolników, którzy uczestniczą 
w programach rolno-środowiskowych w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich lub 
poddają się krajowemu systemowi 
certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej, bądź rolników 
spełniających wytyczne środowiskowe 
mające zastosowanie do programów 
operacyjnych w ramach jednolitej 
wspólnej organizacji rynku i będących 
beneficjentami odpowiednich płatności 
lub spełniających wytyczne rolno-
środowiskowe zatwierdzone na szczeblu 
krajowym.

Or. it

Poprawka 233
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 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej dla obowiązkowych praktyk 
rolniczych zgodnych z celami polityki 
dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, upraw 
wieloletnich, którym towarzyszą 
odpowiednie praktyki agronomiczne, oraz 
obszarów proekologicznych. Praktyki te 
powinny dotyczyć również rolników, 
których gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. To 
samo dotyczy rolników, którzy uczestniczą 
w programach rolno-środowiskowych w 
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„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

ramach rozwoju obszarów wiejskich lub 
poddają się krajowemu systemowi 
certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej, bądź którzy spełniają 
wytyczne środowiskowe mające 
zastosowanie do programów operacyjnych 
w ramach jednolitej wspólnej organizacji 
rynku lub wytyczne rolno-środowiskowe 
zatwierdzone na szczeblu krajowym.

Or. it

Poprawka 234
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw, utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych i obszarów 
proekologicznych oraz inne działania 
wymieniane w art. 29 niniejszego 
rozporządzenia. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
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2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, rolnicy 
uczestniczący w określonych programach 
rolno-środowiskowych w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich lub krajowym 
systemie certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej oraz rolnicy, których 
kwalifikujące się hektary składają się co 
najmniej w 50% z trwałych użytków 
zielonych, powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr
[…] [HZR].

Or. de

Poprawka 235
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest (26) Jednym z celów nowej WPR jest 
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poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 

poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, oraz 
rolnicy, którzy na dużą skalę korzystają ze 
środków rolno-środowiskowych, powinni 
korzystać z elementu „ekologizacji” 
systemów produkcji bez konieczności 
spełnienia żadnych dodatkowych 
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podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

obowiązków. Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

Or. de

Poprawka 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
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sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, oraz 
rolnicy, którzy zobowiązali się do 
podejmowania środków środowiskowych i 
klimatycznych zgodnie z art. 29 
rozporządzenia (UE) nr [RDR], powinni 
korzystać z elementu „ekologizacji” bez 
konieczności spełnienia żadnych 
dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en

Poprawka 237
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
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środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, tradycyjnych 
użytków zielonych, upraw wieloletnich 
utrzymywanych w odpowiednim stanie 
agronomicznym oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. it

Poprawka 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, upraw 
wieloletnich, którym towarzyszą 
odpowiednie praktyki agronomiczne, oraz 
obszarów proekologicznych. 
Obowiązkowy charakter omawianych 
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
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rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en

Poprawka 239
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska, stosowany w całej 
Unii. W tym celu państwa członkowskie 
powinny przeznaczyć część pułapów 
krajowych dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie płatności rocznej – oprócz 
płatności podstawowej – dla 
obowiązkowych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki 
te powinny polegać na prostych, ogólnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach, 
które wykraczają poza zasadę wzajemnej 
zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak dywersyfikacja upraw i 
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
oraz obszarów proekologicznych. 
Obowiązkowy charakter omawianych
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla obowiązkowych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki 
te powinny polegać na prostych, ogólnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach, 
które wykraczają poza zasadę wzajemnej 
zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak dywersyfikacja upraw i 
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
oraz obszarów proekologicznych. 
Omawiane praktyki powinny dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory19 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
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dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory19

oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa20, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/9121

powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

sprawie ochrony dzikiego ptactwa20 o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/9121

powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. bg

Poprawka 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć część 
pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie płatności 
rocznej – oprócz płatności podstawowej –
dla obowiązkowych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki 
te powinny polegać na prostych, ogólnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach, 
które wykraczają poza zasadę wzajemnej 



PE491.238v01-00 146/180 AM\905018PL.doc

PL

polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak dywersyfikacja upraw i 
utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
oraz obszarów proekologicznych. Mając 
na uwadze ważne wymogi środowiskowe, 
jakim podlegają procesy produkcyjne w 
gospodarstwach rolnych znajdujących się 
w obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, np. tych, które są odbiorcami 
wsparcia rolno-środowiskowego i 
klimatycznego, o którym jest mowa w art. 
29 rozporządzenia UE nr […] [DR], 
należy zakładać, że spełniają one wymogi 
przewidziane dla elementu „ekologizacji”. 
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę korzyści 
dla środowiska, jakie same z siebie 
zapewniają niektóre rodzaje upraw, takie 
jak uprawy trwałe mogące liczyć na 
płatność bezpośrednią, trwałe użytki 
zielone, rośliny strączkowe i ryż, ich 
składniki powinny korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
dodatkowych wymogów. Drzewa oliwne, 
winogrona i drzewa owocowe 
charakterystyczne dla ekosystemów 
dużych regionów przyczyniają się do 
ochrony gruntów przed erozją, 
pochłaniania CO2 oraz do zmniejszania 
poziomu emisji gazów cieplarnianych.
Ten sam przepis powinien dotyczyć 
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rolników, którzy uczestniczą w 
programach rolno-środowiskowych w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich lub 
poddają się krajowemu systemowi 
certyfikacji o uznanej wartości 
środowiskowej. Nieprzestrzeganie 
elementu „ekologizacji” powinno 
powodować nałożenie kar na podstawie 
art. 65 rozporządzenia (UE) nr […] [HZR], 
które w żadnym wypadku nie powinny 
przewyższać kwoty samej płatności 
„ekologicznej”.

Or. es

Poprawka 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Mając na uwadze 
ważne wymogi środowiskowe, jakim 
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dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone 
całkowicie lub częściowo w obszarach 
sieci „Natura 2000” objętych dyrektywą 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

podlegają procesy produkcyjne w 
gospodarstwach rolnych znajdujących się 
w obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, np. tych, które są odbiorcami 
wsparcia rolno-środowiskowego i 
klimatycznego, o którym jest mowa w art. 
29 rozporządzenia UE nr […] [DR], 
należy zakładać, że spełniają one wymogi 
przewidziane dla elementu „ekologizacji”. 
Biorąc pod uwagę udowodnione korzyści 
dla środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę korzyści 
dla środowiska, jakie same z siebie 
zapewniają niektóre rodzaje upraw, takie 
jak uprawy trwałe mogące liczyć na 
płatność bezpośrednią, trwałe użytki 
zielone, rośliny strączkowe i ryż, ich 
składniki powinny korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
dodatkowych wymogów. Drzewa oliwne, 
winogrona i drzewa owocowe 
charakterystyczne dla ekosystemów 
dużych regionów przyczyniają się do 
ochrony gruntów przed erozją, 
pochłaniania CO2 oraz do zmniejszania 
poziomu emisji gazów cieplarnianych.
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. es
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Poprawka 242
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych 
działaniach, które wykraczają poza zasadę 
wzajemnej zgodności i są związane z 
rolnictwem, takich jak dywersyfikacja 
upraw i utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych oraz obszarów 
proekologicznych, płodozmian, systemy 
oparte na roślinach strączkowych, środki 
w zakresie efektywności energetycznej 
gospodarstwa rolnego, gospodarowanie 
wodą i glebą, strefy buforowe, techniki 
rolnictwa precyzyjnego lub uprawy trwałe 
bądź systemy certyfikacji oparte na 
zrównoważonym rozwoju. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
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spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en

Poprawka 243
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
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środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków.
Nieprzestrzeganie elementu 
„ekologizacji” powinno powodować 
nałożenie kar na podstawie art. 65 
rozporządzenia (UE) nr […] [HZR].

środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
płodozmian i utrzymywanie trwałych 
użytków zielonych oraz infrastruktury 
ekologicznej. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. 

Or. en

Uzasadnienie

Systemy rolnictwa ekologicznego mają pozytywny wpływ na środowisko. Niemniej jednak nie 
należy wyłączać mniej ekologicznych systemów rolniczych z ekologizacji w celu ograniczenia 
obciążeń administracyjnych.
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Poprawka 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – ściśle powiązanej z 
płatnością podstawową – dla 
obowiązkowych praktyk rolniczych 
zgodnych z celami polityki dotyczącej 
zarówno klimatu jak i środowiska. Praktyki 
te powinny polegać na prostych, ogólnych i 
pozaumownych działaniach, które 
wykraczają poza zasadę wzajemnej 
zgodności i są związane z rolnictwem, 
takich jak płodozmian i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
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dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en

Poprawka 245
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
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2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw, dzięki czemu 
rolnicy ci powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. pt

Poprawka 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy charakter 
omawianych praktyk powinien dotyczyć 
również rolników, których gospodarstwa 
rolne są położone całkowicie lub 
częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en
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Poprawka 247
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz 
infrastruktury proekologicznej. 
Obowiązkowy charakter omawianych 
praktyk powinien dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Biorąc 
pod uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
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rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[…] [HZR].

Or. en

Poprawka 248
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Płodozmian jest sprawdzoną 
praktyką agronomiczną, która przynosi 
znacznie więcej korzyści niż 
dywersyfikacja. Poprawia również żyzność 
gleby, bez konieczności stosowania 
drogich środków sztucznych, oraz 
zmniejsza potrzebę stosowania 
pestycydów, a zatem dostarcza rolnikom 
również korzyści ekonomiczne, gdyż 
ogranicza uzależnienie od środków 
zewnętrznych. Płodozmian w połączeniu z 
włączeniem upraw roślin strączkowych 
miałby korzystny wpływ na środowisko, 
ograniczyłby koszty produkcji po stronie 
rolników, a także przyczyniłby się do 
zmniejszenia zależności UE od importu 
białka do pasz.

Or. en
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Poprawka 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Aby zagwarantować, że środki w 
zakresie „ekologizacji” wybrane przez 
państwa członkowskie do stosowania na 
ich terytorium dostarczają równe korzyści 
dla środowiska i klimatu, państwa 
członkowskie wybierają trzy odpowiednie 
środki z listy sześciu możliwych działań 
określonych na szczeblu UE oraz uzyskują 
zgodę Komisji na swój wybór w ciągu 
dwóch miesięcy od powiadomienia.

Or. en

Poprawka 250
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Podczas kontroli przestrzegania 
wymogów w zakresie ochrony środowiska 
w poszczególnych gospodarstwach 
rolnych i planowania płatności w tej 
części płatności bezpośrednich należy 
oceniać i popierać także metodę 
zbiorowego zarządzania wieloma 
gospodarstwami rolnymi stosowaną przez 
organizacje producentów i spółdzielnie.
Taka procedura powoduje efekt dźwigni, 
przyczyniający się do realizacji tego 
podstawowego aspektu celów wspólnej 
polityki rolnej.

Or. es
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Uzasadnienie

Przedmiotowy system zbiorowego zarządzania pomnaża korzyści środowiskowe i klimatyczne. 
W zasadzie stosuje się go w kontekście wniosków dotyczących rozwoju obszarów wiejskich 
(płatności środowiskowe), ale należy mieć go na uwadze także w związku z tym aspektem 
płatności bezpośrednich.

Poprawka 251
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Wsparcie upraw wysokobiałkowych 
roślin strączkowych w ramach 
płodozmianu w dużym stopniu przyczynia 
się do tworzenia zaawansowanych 
zrównoważonych systemów rolniczych 
jako zintegrowanego podejścia do wyzwań 
związanych z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz utratą różnorodności 
biologicznej i żyzności gleb w rolnictwie;
badania i lepsze działania szkoleniowe 
oraz usługi w zakresie upowszechniania 
wiedzy rolniczej dla rolników w tym 
obszarze, jak również stworzenie 
infrastruktury na potrzeby produkcji 
nasion, w tym przechowywanie i dobór 
odmian lokalnych i regionalnych, mają 
kluczowe znaczenie dla zmniejszenia 
deficytu białka w UE oraz poprawy 
dochodów rolników;

Or. en

Poprawka 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 
w zakresie dywersyfikacji upraw
stosowano w sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 
„uprawy” i przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 
w zakresie płodozmianu stosowano w 
sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 
„uprawy” i przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Or. en

Poprawka 253
Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 
w zakresie dywersyfikacji upraw 
stosowano w sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 
„uprawy” i przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

(27) Aby obowiązki związane ze środkiem 
w zakresie rotacji upraw stosowano w 
sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący oraz aby zapewniały 
one lepszą ochronę środowiska, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia definicji 
„uprawy” i przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Or. fr

Poprawka 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy skreślony



AM\905018PL.doc 161/180 PE491.238v01-00

PL

utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Or. en

Poprawka 255
Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

skreślony

Or. en

Poprawka 256
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) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

(28) W celu zagwarantowania, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone i uprawy trwałe, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
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omawianego środka.

Or. it

Poprawka 257
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 258
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zagwarantować, że rolnicy 
utrzymują odnośne grunty jako trwałe 
użytki zielone, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania omawianego środka.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 260
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) 7% gruntów ornych w 
gospodarstwie rolnym zostanie 
wykorzystanych w sposób przyczyniający 
się do zwiększenia funkcjonalnej 
różnorodności biologicznej, a przez to 
ulepszenia funkcjonowania ekosystemu 
rolniczego lub dostarczania dóbr 
publicznych. Elementy, które są już często 
kwalifikowalne jako środki środowiskowe 
(żywopłoty, rowy, tereny podmokłe i inne 
półnaturalne części siedlisk oraz pozostałe 
kwalifikujące się obserwowane cechy 
krajobrazu) zostałyby dołączone do stref 
buforowych w celu utworzenia 
infrastruktury rolno-ekologicznej na 
potrzeby zrównoważonych systemów 
gospodarki rolnej. Nie będzie to oznaczać 
ani „wyłączenia gruntów z produkcji”, ani 
„odłogu nowych gruntów”, ale poprawę 
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długoterminowej skuteczności całego 
systemu.

Or. en

Poprawka 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie środka dotyczącego 
obszarów proekologicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
obszarów proekologicznych w ramach 
omawianego środka oraz w celu 
dodawania i definiowania innych 
rodzajów obszarów proekologicznych, 
które można uwzględniać w odniesieniu 
do odsetka, którego dotyczy ten środek.

skreślony

Or. en

Poprawka 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie środka dotyczącego 
obszarów proekologicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 

skreślony
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delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
obszarów proekologicznych w ramach 
omawianego środka oraz w celu 
dodawania i definiowania innych 
rodzajów obszarów proekologicznych, 
które można uwzględniać w odniesieniu 
do odsetka, którego dotyczy ten środek.

Or. en

Poprawka 263
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie środka dotyczącego 
obszarów proekologicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki 
państw członkowskich, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
obszarów proekologicznych w ramach 
omawianego środka oraz w celu 
dodawania i definiowania innych 
rodzajów obszarów proekologicznych, 
które można uwzględniać w odniesieniu 
do odsetka, którego dotyczy ten środek.

Aby zapewnić skuteczne i spójne 
wprowadzenie infrastruktury 
proekologicznej, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki państw 
członkowskich, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu dalszego definiowania rodzajów 
infrastruktury w ramach omawianego 
środka.

Or. en

Poprawka 264
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu wspierania różnorodności 
biologicznej, ochrony środowiska i 
wydajności rolnictwa wprowadza się 
specjalny system sektorów aktywizujących 
wymienioną działalność. Sektor 
pszczelarstwa należy traktować jako 
sektor priorytetowy i przeznaczać 
bezpośrednie płatności na wspieranie 
rodzin pszczelich dla zarejestrowanych 
rolników. Należy wziąć pod uwagę 
konieczność finansowania zapylania.

Or. bg

Poprawka 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W celu polepszania stanu 
środowiska, przeciwdziałania ociepleniu 
klimatu, polepszania warunków 
agronomicznych w rolnictwie Komisja 
niezwłocznie przedkłada strategiczny plan 
zaopatrzenia w białko roślinne, 
pozwalając jednocześnie Unii 
Europejskiej zmniejszyć swoją bardzo 
dużą zależność od państw trzecich. Plan 
ten powinien w tym przypadku umożliwić 
rozwój upraw oleistych i 
wysokobiałkowych oraz strączkowych w 
ramach wspólnej polityki rolnej, a także 
pobudzić badania agronomiczne w 
zakresie przystosowanych i wydajnych 
odmian.

Or. fr

Poprawka 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
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Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Aby zagwarantować, że plany 
gospodarowania substancjami 
odżywczymi dostarczą pełne dane oraz 
zapewnią optymalne wykorzystanie 
substancji odżywczych i stosowanie 
nawozów przez rolników, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
omawianego środka.

Or. en

Poprawka 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Aby zagwarantować, że plany w 
zakresie efektywności energetycznej 
gwarantują optymalne wykorzystanie 
energii przez rolników oraz minimalne 
stosowanie paliw kopalnych w 
gospodarstwach rolnych, Komisja 
powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu przyjęcia 
przepisów dotyczących stosowania 
omawianego środka.

Or. en
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Poprawka 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29c) Aby zagwarantować zastosowanie 
zimowej pokrywy glebowej przy 
jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla 
środowiska oraz klimatu tego środka, 
państwa członkowskie powinny określić 
daty utworzenia i zniszczenia pokrywy, 
które będą najbardziej odpowiednie dla 
ich terytorium, a Komisja powinna 
otrzymać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu przyjęcia kolejnych przepisów 
dotyczących stosowania omawianego 
środka.

Or. en

Poprawka 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taka 
płatność nie powinna zastąpić wsparcia 
przyznawanego na podstawie programów 
rozwoju obszarów wiejskich i nie powinna 

skreślony
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być przyznawana rolnikom na obszarach, 
które wyznaczono zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), lecz których nie 
wyznaczono zgodnie z art. 46 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] z dnia 
… r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [RDR].

Or. en

Poprawka 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taka 
płatność nie powinna zastąpić wsparcia 
przyznawanego na podstawie programów 
rozwoju obszarów wiejskich i nie powinna 
być przyznawana rolnikom na obszarach, 
które wyznaczono zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych i na obszarach 
porzuconych, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przeznaczenia 
części pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie wszystkim 
rolnikom prowadzącym działalność na 
takich obszarach rocznej płatności –
opartej na nowych parametrach, takich 
jak produkcja brutto gospodarstwa 
rolnego, która ma zostać przeznaczona na 
sprzedaż, wartość dodana lub liczba 
zatrudnionych pracowników – oprócz 
płatności podstawowej. Taka płatność nie 
powinna zastąpić wsparcia przyznawanego 
na podstawie programów rozwoju 
obszarów wiejskich i nie powinna być 
przyznawana rolnikom na obszarach, które 
wyznaczono zgodnie z rozporządzeniem 
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(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR].

Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 
września 2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR].

Or. it

Poprawka 271
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu państwa 
członkowskie mogą ustanowić wsparcie 
dochodu dla młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą, aby 
ułatwić im zakładanie działalności i 
dostosowanie strukturalne ich gospodarstw 
rolnych po etapie początkowym 
działalności. Państwa członkowskie mogą 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
młodym rolnikom rocznej płatności 
obszarowej oprócz płatności podstawowej. 
Taką płatność należy przyznać wyłącznie 
w ciągu maksymalnie pięciu lat, ponieważ 
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pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

powinna ona obejmować wyłącznie 
początkowy etap działalności gospodarczej 
i nie powinna stać się pomocą operacyjną.

Or. en

Poprawka 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który można rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu można
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki w ramach drugiego filaru dotyczące młodych rolników są wydajniejszym sposobem 
wspierania i zachęcania nowych podmiotów, dlatego środki w ramach pierwszego filaru 
powinny mieć przy wdrażaniu przez państwa członkowskie charakter dobrowolny.

Poprawka 273
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

(31) Uwzględniając fakt, iż zaledwie 6% 
europejskich rolników ma mniej niż 35 
lat, a około 80% rolników ma ponad 55 
lat, potrzebne jest ponowne ożywienie, 
które będzie zrównoważone pod względem 
społecznym. Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników lub 
nowe podmioty w celu utworzenia 
gospodarstw rolnych powinno być 
uwzględnione przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Płatności te powinny 
również umożliwić współpracę między 
starszymi i młodszymi rolnikami, 
prowadząc do zrównoważonego pod 
względem społecznym rozwoju obszarów 
wiejskich. Dla nowych rolników uzyskanie 
początkowego finansowania ma ważne 
znaczenie dla rozpoczęcia działalności. W 
związku z powyższym wysokość dotacji 
inwestycyjnej na pierwszy rok powinna 
wynieść co najmniej 50% budżetu 
przyznanego na cały okres. Nowymi 
osobami powinny być osoby prawne i 
fizyczne oraz osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą jako spółdzielnie 
z innymi gospodarstwami. Rozwój ten ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
unijnego sektora rolnictwa i z tego powodu 
należy ustanowić wsparcie dochodu dla 
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młodych rolników i nowych podmiotów
rozpoczynających działalność rolniczą, aby 
ułatwić im zakładanie działalności i 
dostosowanie strukturalne 
zainteresowanych stron po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taką 
płatność należy przyznać wyłącznie w 
ciągu maksymalnie pięciu lat, ponieważ 
powinna ona obejmować wyłącznie 
początkowy etap działalności gospodarczej 
i nie powinna stać się pomocą operacyjną.

Or. en

Poprawka 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników 
wymaga środków finansowych i stanowi 
element, który należy rozważyć przy 
przydziale i ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 

(31) W celu stawienia czoła wyzwaniu 
dotyczącemu odnowy międzypokoleniowej 
w sektorze rolnictwa, gdzie tylko 7% 
ludności ma mniej niż 35 lat, należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
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dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

Or. en

Poprawka 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników i nowe 
podmioty wymaga środków finansowych i 
stanowi element, który należy rozważyć 
przy przydziale i ukierunkowywaniu 
płatności bezpośrednich. Rozwój ten ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
unijnego sektora rolnictwa i z tego powodu 
należy ustanowić wsparcie dochodu dla 
młodych rolników i nowych podmiotów
rozpoczynających działalność rolniczą, aby 
ułatwić im zakładanie działalności i 
dostosowanie strukturalne ich gospodarstw 
rolnych po etapie początkowym 
działalności. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przeznaczenia 
części pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie młodym 
rolnikom i nowym podmiotom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
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stać się pomocą operacyjną. działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

Or. en

Poprawka 276
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników i nowe 
podmioty wymaga środków finansowych i 
stanowi element, który należy rozważyć 
przy przydziale i ukierunkowywaniu 
płatności bezpośrednich. Rozwój ten ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
unijnego sektora rolnictwa i z tego powodu 
należy ustanowić wsparcie dochodu dla
młodych rolników i nowych podmiotów
rozpoczynających działalność rolniczą, aby 
ułatwić im zakładanie działalności i 
dostosowanie strukturalne ich gospodarstw 
rolnych po etapie początkowym 
działalności. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przeznaczenia 
części pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie młodym 
rolnikom i nowym podmiotom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

Or. en

Poprawka 277
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 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
środków finansowych i stanowi element, 
który można rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu można 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez kobiety i młodych 
rolników wymaga środków finansowych i 
stanowi element, który można rozważyć 
przy przydziale i ukierunkowywaniu 
płatności bezpośrednich. Rozwój ten ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności 
unijnego sektora rolnictwa i z tego powodu 
można ustanowić wsparcie dochodu dla 
kobiet i młodych rolników 
rozpoczynających działalność rolniczą, aby 
ułatwić im zakładanie działalności i 
dostosowanie strukturalne ich gospodarstw 
rolnych po etapie początkowym 
działalności. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przeznaczenia 
części pułapów krajowych dla płatności 
bezpośrednich na przyznawanie młodym 
rolnikom rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taką 
płatność należy przyznać wyłącznie w 
ciągu pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

Or. it

Poprawka 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 

(31) Zakładanie i rozwijanie nowej 
działalności gospodarczej w sektorze 
rolnictwa przez młodych rolników wymaga 
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środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną.

środków finansowych i stanowi element, 
który należy rozważyć przy przydziale i 
ukierunkowywaniu płatności 
bezpośrednich. Rozwój ten ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności unijnego 
sektora rolnictwa i z tego powodu należy 
ustanowić wsparcie dochodu dla młodych 
rolników rozpoczynających działalność 
rolniczą, aby ułatwić im zakładanie 
działalności i dostosowanie strukturalne 
ich gospodarstw rolnych po etapie 
początkowym działalności. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie młodym rolnikom rocznej 
płatności obszarowej oprócz płatności 
podstawowej. Taką płatność należy 
przyznać wyłącznie w ciągu maksymalnie 
pięciu lat, ponieważ powinna ona 
obejmować wyłącznie początkowy etap 
działalności gospodarczej i nie powinna 
stać się pomocą operacyjną. Ponadto 
kobiety z sektora rolnictwa, które 
stanowią istotną siłę roboczą, powinny 
móc korzystać ze specjalnych programów 
szkoleniowych i premii na założenie 
gospodarstwa.

Or. ro

Poprawka 279
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Przyspieszenie wymiany pokoleń 
zakończy się sukcesem w przyszłości, jeśli 
kobiety i mężczyźni uzyskają równe prawa 
i możliwości, w tym indywidualne systemy 
zabezpieczenia społecznego, edukację, 
budowanie potencjału oraz uczestnictwo 
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w procesie decyzyjnym; odnowa 
pokoleniowa wymaga również aktywnej 
ochrony i rozwijania kluczowych wartości 
kulturowych, społecznych i rekreacyjnych, 
które sprawiają, że życie w gospodarstwie 
rolnym i w społecznościach wiejskich jest 
atrakcyjne;

Or. en

Poprawka 280
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) We wspólnej polityce rolnej Unii 
Europejskiej należy wreszcie uwzględnić 
pracę kobiet w środowisku wiejskim i ich 
bezpośredni wkład w równowagę 
ekonomiczną, zwłaszcza małych 
gospodarstw rolnych i rodzinnych 
gospodarstw rolnych, wnoszony dzięki 
pracy niezauważanej w statystykach i 
nieuznawanej za pracę zawodową, która w 
konsekwencji nie umożliwia nabycia 
prawa do emerytury. System płatności 
bezpośrednich wydaje się właściwym 
narzędziem, aby promować włączenie 
kobiet żyjących w środowisku wiejskim do 
oficjalnego kontekstu gospodarczego, 
pracowniczego i społecznego. Należy 
przeznaczyć środki na promowanie – w 
stosownych przypadkach –
współwłasności gospodarstw rolnych lub 
na uregulowanie pod względem prawnym 
wkładu pracy wnoszonego przez kobiety w 
rodzinne gospodarstwa rolne.

Or. es

Uzasadnienie

Wśród 26,7 mln osób pracujących na stałe w rolnictwie 42% to kobiety, chociaż własność 
prawną kobiet stanowi tylko jedno na pięć gospodarstw rolnych. Szacuje się, że praca około 
20 mln Europejek jest niedostrzegana w kontekście zawodowym, ekonomicznym i 
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statystycznym.

Poprawka 281
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Realizacji wyżej wspomnianych 
celów sprzyjają przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w 
sprawie stosowania zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, ale jednocześnie utrudnia ją 
brak obiektywnych i wiarygodnych 
danych pozwalających na przygotowanie 
uzasadnionych planów budżetowych.
Należy zatem uwzględnić w niniejszym 
rozporządzeniu ogólną zasadę i 
zaproponować terminy, w jakich dane 
będą dostępne oraz można będzie 
przewidzieć konkretne mechanizmy 
płatności, co pozwoli na uwidocznienie i 
uznanie pracy kobiet w środowisku 
wiejskim. Zgodnie z filozofią filarów 
uwzględnioną w WPR płatności 
bezpośrednie powinny skupiać się na 
uznaniu przedmiotowych aspektów 
strukturalnych, natomiast EFRROW 
powinien obejmować bardziej konkretne 
środki przeznaczone na propagowanie, 
uznawanie i finansowanie wkładu kobiet 
w takie dziedziny jak dywersyfikacja, 
świadczenie usług, innowacje oraz ogólny 
wkład w zachowanie liczebności populacji 
w środowisku wiejskim. Z tych samych 
powodów EFRROW jest odpowiedni do 
umacniania sieci współpracy 
wyszczególnionych w szeregu propozycji 
zebranych w projekcie rezolucji 
Parlamentu Europejskiego 
2010/2054(INI) w sprawie roli kobiet w 
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rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Or. es

Uzasadnienie

To, że praca kobiet w środowisku wiejskim jest niedostrzegana, sprawia, że niezbędne są dane 
umożliwiające sporządzenie racjonalnego preliminarza budżetowego, pozwalającego na 
zaspokojenie potrzeb finansowych w zakresie wspierania współwłasności i prawnego 
uregulowania pozycji zawodowej kobiet oraz możliwości uznania praw socjalnych kobiet w 
środowisku wiejskim. Takie dane są obecnie rozproszone lub po prostu nie istnieją. Należy 
zaproponować termin ich uzyskania i wezwać Komisję do przygotowania wniosku 
uzupełniającego przedmiotową reformę na lata 2013–2020. Jedynym sensownym działaniem 
jest włączenie do WPR mechanizmu strukturalnego pozwalającego na rozwiązanie tego 
problemu.

Poprawka 282
Martin Häusling
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i zapobiec dyskryminacji, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu określenia 
warunków, zgodnie z którymi osobę 
prawną można uznać za kwalifikującą się 
do otrzymania płatności dla młodych 
rolników, w szczególności warunków 
stosowania limitu wiekowego do osoby 
fizycznej działającej w ramach osoby 
prawnej lub do większej liczby takich osób 
fizycznych.

(32) Aby zapewnić ochronę praw 
beneficjentów i zapobiec dyskryminacji, 
Komisja powinna posiadać uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu w celu określenia 
warunków, zgodnie z którymi osobę 
prawną można uznać za kwalifikującą się 
do otrzymania płatności dla młodych 
rolników lub nowych podmiotów.

Or. en


