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Poprawka 1397
Giancarlo Scottà, 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
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze oraz w celu uniknięcia 
zagrożenia, że obszary te zostaną 
porzucone ze względu na ich niską 
rentowność.

Or. it

Poprawka 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami, szczególnie 
w systemach rolniczych o wysokiej 
wartości przyrodniczej, udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.
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Or. en

Poprawka 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami, takimi jak 
niska wydajność gleby lub trudne warunki 
klimatyczne, udzielane są rocznie na hektar 
użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Or. en

Poprawka 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom wszystkich 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku ograniczeń dla 
produkcji rolnej na danym obszarze lub 
części tych kosztów i dochodów.

Or. en
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Poprawka 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom wszystkich 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku ograniczeń dla 
produkcji rolnej na danym obszarze lub 
części tych kosztów i dochodów.

Or. en

Poprawka 1402
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom wszystkich 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku ograniczeń dla 
produkcji rolnej na danym obszarze lub 
części tych kosztów i dochodów.

Or. en
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Poprawka 1403
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom dodatkowych 
kosztów i dochodów utraconych w wyniku 
ograniczeń dla produkcji rolnej na danym 
obszarze.

Płatności dla rolników na obszarach 
górskich i innych obszarach z 
ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami udzielane są 
rocznie na hektar użytków rolnych w celu 
zrekompensowania rolnikom wszystkich 
dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku ograniczeń dla 
produkcji rolnej na danym obszarze lub 
części tych kosztów i dochodów.

Or. en

Poprawka 1404
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się 
ograniczeniami naturalnymi ani innymi 
szczególnymi ograniczeniami, biorąc pod 
uwagę płatności zgodnie z rozdziałem 3 
tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012.

skreślony

Or. it

Poprawka 1405
Salvatore Caronna
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami.

Or. it

Poprawka 1406
Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami.

Or. it

Poprawka 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
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naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami.

Or. fr

Poprawka 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami.

Or. de

Poprawka 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody 
oblicza się przez porównanie z obszarami, 
które nie charakteryzują się ograniczeniami 
naturalnymi ani innymi szczególnymi 
ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Płatności są należycie różnicowane 
według następujących kryteriów:
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- specyfika i cele rozwoju poszczególnych 
regionów;
- skala trwałych utrudnień naturalnych, 
zakłócających prowadzenie działalności 
rolniczej;
- rodzaj produkcji oraz ewentualnie 
struktura ekonomiczna gospodarstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Gospodarstwa prowadzące różnego rodzaju produkcję dokonują różnych skomplikowanych 
wydatków oraz ponoszą różne koszty w zarządzaniu produkcją. Należy to uwzględnić.

Poprawka 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności ustala się między 
wysokościami kwot minimalnych i 
maksymalnych określonymi w załączniku 
I.

3. Płatności ustala się między 
wysokościami kwot minimalnych i 
maksymalnych określonymi w załączniku 
I.

Dodatki wyrównawcze przewyższające 
maksymalną kwotę mogą być przyznane 
pod warunkiem, że średnia kwota 
wszystkich dodatków wyrównawczych 
przyznanych na danym poziomie 
programowania nie przekracza tej 
maksymalnej kwoty.

Or. de

Uzasadnienie

Gospodarstwa w takich regionach, prowadzące różnego rodzaju produkcję, ponoszą różne 
koszty produkcji oraz dokonują skomplikowanych wydatków. Dlatego podaż produkcji nie 
powinna odnosić się tylko do gruntów ornych.
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Poprawka 1411
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustanowią 
zasadę stopniowego zmniejszania 
płatności dla gospodarstw o powierzchni 
gruntów powyżej określonego progu, który 
zostanie określony w programie.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uzasadnienie przyznania dodatku wyrównawczego jest niezależne od gospodarstwa.

Poprawka 1412
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustanowią 
zasadę stopniowego zmniejszania 
płatności dla gospodarstw o powierzchni 
gruntów powyżej określonego progu, który 
zostanie określony w programie.

skreślony

Or. en

Poprawka 1413
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustanowią zasadę 
stopniowego zmniejszania płatności dla 
gospodarstw o powierzchni gruntów 
powyżej określonego progu, który zostanie 
określony w programie.

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić
zasadę stopniowego zmniejszania płatności 
dla gospodarstw o powierzchni gruntów 
powyżej określonego progu, który zostanie 
określony w programie.

Or. en

Poprawka 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2016-2019 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, kończąc się najpóźniej 31 
grudnia 2019 r. Całkowita suma płatności 
degresywnych dla jakiegokolwiek rolnika 
nie może przekraczać 200% płatności 
otrzymanej przez tego rolnika w 2013 r.

Or. en

Poprawka 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5



PE494.480v01-00 12/180 AM\909514PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2016-2019 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, kończąc się najpóźniej 31 
grudnia 2019 r. Całkowita suma płatności 
degresywnych dla jakiegokolwiek rolnika 
nie może przekraczać 200% płatności 
otrzymanej przez tego rolnika w 2013 r.

Or. en

Poprawka 1416
Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 46 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się
stopniowo, poczynając od 2014 r., a 
kończąc najpóźniej 31 grudnia 2017 r.
Całkowita suma płatności degresywnych 
dla jakiegokolwiek rolnika nie może 
przekraczać 200% płatności otrzymanej
przez tego rolnika w 2013 r.
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Or. en

Poprawka 1417
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2014-2020 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2020 r.

Or. sk

Poprawka 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 

5. W latach 2014-2019 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 46 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
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wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2015 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2019 r.

Or. en

Poprawka 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2014-2019 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2015 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2019 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu odroczenia rozpoczęcia płatności degresywnych do momentu, kiedy dostępne będą 
wszystkie stosowne dane dotyczące wytyczenia, a także w celu zapewnienia dłuższego okresu 
na płatności degresywne.

Poprawka 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% płatności 
otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% 
płatności w 2017 r.

5. W latach 2014-2017 państwa 
członkowskie mogą udzielać płatności w 
ramach omawianego środka rolnikom na 
obszarach, które w okresie programowania 
2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 
36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, ale wskutek nowego 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do 
wsparcia. Płatności te zmniejszają się 
stopniowo, poczynając od 2014 r., w 
którym przyznaje się 80% średniej
płatności otrzymanej w latach 2007-2013, 
a kończąc na 20% takiej płatności w 
2017 r.

Or. de

Poprawka 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 
5. Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie 
kwalifikują, otrzymują nadal płatności 
zgodnie z ust. 5.

skreślony
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Or. de

Poprawka 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust.
5. Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie kwalifikują, 
otrzymują nadal płatności zgodnie z ust. 5.

6. Państwa członkowskie realizują 
wytyczenie obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, najpóźniej do dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie kwalifikują, 
otrzymują nadal płatności zgodnie z ust. 5.

Or. ro

Poprawka 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 5.
Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 

6. W państwach członkowskich, które do 
dnia 1 stycznia 2016 r. nie skończyły 
wytyczenia obszarów, o którym mowa w 
art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących 
płatności na obszarach, które 
kwalifikowały się do tych płatności w 
okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 5.
Po ukończeniu wytyczenia obszarów 
rolnicy na obszarach, które wciąż się 
kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne 
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płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie kwalifikują, 
otrzymują nadal płatności zgodnie z ust. 5.

płatności w ramach tego środka. Rolnicy 
na obszarach, które już się nie kwalifikują, 
otrzymują nadal płatności zgodnie z ust. 5.

Or. en

Poprawka 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna do 2015 r. przedłożyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie 
obowiązkowych kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach 
naturalnych.

Poprawka 1425
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obszary inne niż obszary górskie, 
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi; y

b) obszary inne niż obszary górskie, 
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi i 
demograficznymi; y

Or. es

Uzasadnienie

Wyludnienie jest jednym z najpoważniejszych problemów na obszarach wiejskich. Dlatego też 
gęstość zaludnienia powinna być parametrem wytyczania obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania ze względu na wyludnienie, tak jak ma to miejsce obecnie.

Poprawka 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inne obszary charakteryzujące się 
szczególnymi ograniczeniami.

c) inne obszary charakteryzujące się 
szczególnymi ograniczeniami, a zwłaszcza 
systemy rolnicze o wysokiej wartości 
przyrodniczej.

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz obszarów górskich oraz dotkniętych innymi szczegolnymi ograniczeniami należy w 
szczególności uwzględnić obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, gdzie na ogół niskie 
dochody z tytułu utrzymywania działalności rolniczej prowadzą do jej intensyfikacji, a tym 
samym doprowadzają do ograniczenia naturalnych walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych na tych obszarach.

Poprawka 1428
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) systemy rolnicze o wysokiej wartości 
przyrodniczej.

Or. en

Poprawka 1429
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary górskie kwalifikujące się do 
płatności na mocy art. 32 charakteryzują
się znacznymi ograniczeniami możliwości 
użytkowania gruntów i znacznym 
wzrostem kosztów produkcji w związku z:

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”). Możliwe musi być stosowanie 
nie tylko kryteriów biofizycznych, o 
których mowa w załączniku II, ale 
również innych potwierdzonych naukowo 
kryteriów określających niekorzystne 
warunki.

Or. en

Poprawka 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary górskie kwalifikujące się do 
płatności na mocy art. 32 charakteryzują 
się znacznymi ograniczeniami możliwości 
użytkowania gruntów i znacznym 
wzrostem kosztów produkcji w związku z:

Obszary górskie kwalifikujące się do 
płatności na mocy art. 32 charakteryzują 
się znacznymi ograniczeniami możliwości 
użytkowania gruntów, niską rentownością
i znacznym wzrostem kosztów produkcji w 
związku z:

Or. it

Poprawka 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) utrudnionym dostępem.

Or. ro

Poprawka 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) niską gęstością zaludnienia;

Or. ro

Poprawka 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi,
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

Państwa członkowskie mogą przyznawać
płatności na mocy art. 32 na innych 
obszarach niż obszary górskie 
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, które w 
okresie programowania 2007-2013 
kwalifikowały się do wsparcia na mocy 
art. 36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przedstawia na podstawie rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 
2010 r. (2009/2156(INI)) nowy wniosek w 
sprawie kryteriów, według których 
pozostałe obszary o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania zostaną na 
nowo wyznaczone.
Kryteria, według których określa się inne 
obszary niż obszary górskie 
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, powinny 
opierać się na wiarygodnych dowodach 
naukowych, uwzględniać specyfikę i cele 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 
różnicować się należycie pod względem 
skali trwałych utrudnień naturalnych i 
rodzaju produkcji lub struktury 
ekonomicznej gospodarstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić propozycję Komisji polegającą na wyznaczeniu obszarów 
charakteryzujących się ograniczeniami naturalnymi. Niezależnie od reformy WPR Komisja 
powinna opracować nowy wniosek, należycie uwzględniając stanowisko Parlamentu 
Europejskiego oraz biorąc pod uwagę różne dane przesyłane przez państwa członkowskie.
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Poprawka 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi,
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

Państwa członkowskie mogą uznać
obszary inne niż obszary górskie za 
obszary charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi, które 
kwalifikowały się do wsparcia w ramach 
programu w latach 2007-2013 zgodnie z 
art. 36 lit. a) pkt ii) rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005.

Or. en

Poprawka 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi,
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

3. Państwa członkowskie wskazują jako 
kwalifikujące się do uzyskania płatności 
na podstawie art. 32 obszary, inne niż 
obszary górskie, charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi.
Obszary te cechują poważne ograniczenia 
naturalne wynikające w szczególności z 
suchości, wilgotności, jakości gleby i 
ukształtowania terenu, a także z faktu, że 
prowadzenie ekstensywnej działalności 
rolniczej ma duże znaczenie dla 
gospodarowania gruntami.
Orientacyjne kryteria biofizyczne 
umożliwiające wytyczanie obszarów o 
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znacznych ograniczeniach naturalnych 
wymieniono w załączniku II.

Or. fr

Poprawka 1436
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50% użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na poziomie „LAU 2” lub na poziomie 
jasno wytyczonej jednostki lokalnej, która 
obejmuje pojedynczy, dokładnie 
określony, spójny geograficznie obszar o 
możliwej do zdefiniowania tożsamości 
gospodarczej i administracyjnej.

Or. en

Poprawka 1437
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50% użytków rolnych 
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spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na poziomie „LAU 2” lub na poziomie 
jasno wytyczonej jednostki lokalnej, która 
obejmuje pojedynczy, dokładnie 
określony, spójny geograficznie obszar o 
możliwej do zdefiniowania tożsamości 
gospodarczej i administracyjnej.

Or. en

Poprawka 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na najniższym szczeblu administracji 
lokalnej.

Or. ro

Poprawka 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

Or. fr

Poprawka 1440
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom
„LAU 2”).

Or. sk

Poprawka 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

Or. fr

Poprawka 1442
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 50 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom
„LAU 2”).

Or. lt
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Poprawka 1443
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie
terytorialnych jednostek 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi,
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, co 
najmniej 66 % użytków rolnych spełnia co 
najmniej jedno z kryteriów wymienionych 
w załączniku II na poziomie podanej 
wartości progowej. Przestrzeganie tego 
warunku zapewniane jest na poziomie
„LAU 2” lub na poziomie jasno 
wytyczonej jednostki lokalnej, która 
obejmuje pojedynczy, dokładnie 
określony, spójny geograficznie obszar o 
możliwej do zdefiniowania tożsamości 
gospodarczej i administracyjnej.



PE494.480v01-00 28/180 AM\909514PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”).

W celu kwalifikowania się do płatności na 
mocy art. 32 obszary inne niż obszary 
górskie uznaje się za charakteryzujące się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi, 
jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych 
spełnia co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku II na 
poziomie podanej wartości progowej.
Przestrzeganie tego warunku zapewniane 
jest na odpowiednim poziomie lokalnych 
jednostek administracyjnych (poziom 
„LAU 2”) lub mniejszych jednostek, jeżeli 
jest to uzasadnione w oparciu o 
obiektywne kryteria przedstawione w 
programie.

Or. en

Poprawka 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 w odniesieniu do 
przyjęcia kryteriów wymienionych w 
załączniku II dla regionów najbardziej 
oddalonych, w których występują 
szczególne warunki glebowe i 
klimatyczne.
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Or. fr

Poprawka 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne 
ograniczenia naturalne wspomniane w 
akapicie pierwszym zostały 
udokumentowane, ale przezwyciężono je 
dzięki inwestycjom lub działalności 
gospodarczej.

skreślony

Or. en

Poprawka 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne 
ograniczenia naturalne wspomniane w 
akapicie pierwszym zostały
udokumentowane, ale przezwyciężono je 
dzięki inwestycjom lub działalności 
gospodarczej.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej.

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, innych niż te, 
które określono jako obszary z 
ograniczeniami naturalnymi na postawie 
kryterium klimatu w załączniku II,
państwa członkowskie przeprowadzają 
procedurę zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 1450
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej.

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej, oraz włączenia 
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obszarów, które uznaje się za posiadające 
cechy charakterystyczne obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi, lecz nie 
spełniają wymogu, zgodnie z którym 50% 
użytków rolnych powinno znajdować się 
na odpowiednim poziomie jasno 
wytyczonej jednostki lokalnej, która 
obejmuje pojedynczy, dokładnie 
określony, spójny geograficznie obszar o 
możliwej do zdefiniowania tożsamości 
gospodarczej i administracyjnej.

Or. en

Poprawka 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej.

Przy wytyczaniu obszarów, których 
dotyczy niniejszy ustęp, państwa 
członkowskie przeprowadzają procedurę 
zawężania wyboru, w oparciu o 
obiektywne kryteria, w celu wykluczenia 
obszarów, na których znaczne ograniczenia 
naturalne wspomniane w akapicie 
pierwszym zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej. Komisja 
zapewnia stosowanie przez państwa 
członkowskie na terytorium UE 
wspólnych i jednolitych metod mających 
zidentyfikować obszary, które zmagają się 
z poważnymi barierami naturalnymi.

Or. ro

Poprawka 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



PE494.480v01-00 32/180 AM\909514PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary z ograniczeniami 
demograficznymi ze względu na słabą 
gęstość zaludnienia można również uznać 
za „obszary inne niż obszary górskie”.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ wyludnienie obszarów wiejskich jest szczególnie poważne w określonych rejonach, 
należy je zaklasyfikować jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania ze 
względu na wyludnienie, stosując gęstość zaludnienia jako parametr.

Poprawka 1453
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami
wskazującymi na utrudnienia naturalne
oraz jeśli gospodarowanie gruntami 
powinno być na nich kontynuowane w celu 
zachowania lub poprawy środowiska 
naturalnego, utrzymania terenów wiejskich 
i zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Or. en

Poprawka 1454
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli znajdują się one w regionach 
podmiejskich lub charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Or. fr

Poprawka 1455
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii brzegowej 
lub zapewnienia trwałości podmiejskich 
obszarów rolnych.

Or. fr
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Poprawka 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 
2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy 
art. 32, jeśli charakteryzują się 
szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli 
gospodarowanie gruntami powinno być na 
nich kontynuowane w celu zachowania lub 
poprawy środowiska naturalnego, 
utrzymania terenów wiejskich lub 
podmokłych, ochrony zasobów wodnych i 
zachowania potencjału turystycznego 
obszaru lub w celu ochrony linii 
brzegowej.

Or. en

Poprawka 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary charakteryzujące się szczególnymi 
ograniczeniami obejmują obszary rolne, 
które są jednolite z punktu widzenia 
naturalnych warunków ochrony, a ich 
całkowita powierzchnia nie przekracza 
10% powierzchni danego państwa 
członkowskiego.

Obszary charakteryzujące się szczególnymi 
ograniczeniami obejmują obszary rolne, 
które są jednolite z punktu widzenia 
naturalnych warunków ochrony, a ich 
całkowita powierzchnia nie przekracza 
10% powierzchni danego państwa 
członkowskiego, z wyjątkiem przypadków, 
gdy w wytyczaniu obszarów zaszłyby duże 
zmiany w porównaniu z okresem 2007-
2013, a wyższy udział procentowy jest 
należycie uzasadniony i umotywowany 
przez państwa członkowskie w oparciu o 
obiektywne warunki ochrony przyrody.
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Or. en

Poprawka 1458
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku obszarów podmokłych, 
wytyczanie odbywa się na poziomie 
funkcjonalnym terenów podmokłych, 
niezależnie od innych jednostek 
administracyjnych, zgodnie z kryteriami 
konwencji ramsarskiej, i towarzyszy mu 
realizacja planu środków ochrony i 
zarządzania.  Może to być plan 
zarządzania zgodny z kryteriami 
ramsarskimi lub środki ochrony i 
zarządzania spełniające zalecenia 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 
dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa lub dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej.

Or. fr

Poprawka 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nowe wytyczenie obszarów, o których b) nowe wytyczenie obszarów, o których 
mowa w ust. 3, lub – w przypadku gdy 
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mowa w ust. 3. proces ten nie został ukończony –
wytyczenie wykorzystane w okresie 2007-
2013.

Or. pt

Poprawka 1460
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt w 
ramach tego środka udziela się rolnikom, 
którzy dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie dotyczące 
dobrostanu zwierząt.

1. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt w 
ramach tego środka udziela się rolnikom, 
którzy dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie dotyczące 
dobrostanu zwierząt. Programy rozwoju 
obszarów wiejskich mają obowiązek 
oferować ten środek.

Or. en

Poprawka 1461
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt w 
ramach tego środka udziela się rolnikom, 
którzy dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie dotyczące 
dobrostanu zwierząt.

1. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
w ramach tego środka udziela się rolnikom, 
którzy dobrowolnie podejmują się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie dotyczące 
dobrostanu zwierząt i znacznie 
wykraczających poza ustanowione 
prawem normy.

Or. en
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Poprawka 1462
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie udostępniają 
wsparcie w ramach tego środka na 
obszarze całego swojego terytorium 
zgodnie ze swoimi krajowymi, 
regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi 
potrzebami i priorytetami. Włączenie tego 
środka do programów rozwoju obszarów 
wiejskich jest obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 1463
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe zobowiązania podejmowane 
są na okres jednego roku z możliwością 
przedłużenia.

Przedmiotowe zobowiązania podejmowane 
są z zasady na okres od pięciu do siedmiu 
lat. Jeśli jest to niezbędne i uzasadnione, 
wyznaczany jest dłuży okres.

Or. en

Poprawka 1464
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności obszarowych lub innych 
płatności opartych na kosztach 
jednostkowych udziela się corocznie i 
rekompensują one rolnikom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętego 
zobowiązania. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu 
zwierząt.

Płatności obszarowych lub innych 
płatności opartych na kosztach 
jednostkowych udziela się corocznie i 
rekompensują one rolnikom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętego 
zobowiązania. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej 
z tytułu zobowiązań dotyczących 
dobrostanu zwierząt. Do stwierdzenia, czy 
plany wykraczają poza ustanowione 
prawem normy, oraz do określenia 
wysokości wsparcia dla rolników należy 
stosować zorientowane na wyniki 
wskaźniki dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności obszarowych lub innych 
płatności opartych na kosztach 
jednostkowych udziela się corocznie i 
rekompensują one rolnikom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętego 
zobowiązania. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu 
zwierząt.

Płatności obszarowych lub innych 
płatności opartych na kosztach 
jednostkowych udziela się corocznie i
rekompensują one rolnikom całość lub 
część dodatkowych kosztów i dochodów 
utraconych w wyniku podjętego 
zobowiązania. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań dotyczących dobrostanu 
zwierząt, przy czym priorytetowo traktuje 
się sektory hodowli zwierząt, które muszą 
się w trybie pilnym przystosować do 
szczegółowych przepisów, a w każdym 
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razie kwalifikują się do płatności 
wszystkie inwestycje prowadzące do 
poprawy dobrostanu zwierząt.

Or. es

Poprawka 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących określenia 
obszarów, na których zobowiązania 
dotyczące dobrostanu zwierząt przewidują 
bardziej rygorystyczne normy w zakresie 
metod produkcji.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących określenia 
obszarów, na których zobowiązania 
dotyczące dobrostanu zwierząt przewidują 
bardziej rygorystyczne normy w zakresie 
metod produkcji, z uwzględnieniem wiedzy 
pochodzącej z europejskiej 
skoordynowanej sieci na rzecz dobrostanu 
zwierząt oraz praktyk opartych na 
najnowszych badaniach naukowych

Or. en

Poprawka 1467
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe. Oprócz 
płatności obszarowych możliwe są również
płatności od drzewa lub płatności na 
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wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

konkretne projekty.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na uwarunkowania związane z ochroną przyrody i leśnictwem w niektórych 
wypadkach płatność od drzewa lub płatność na konkretny projekt wydaje się bardziej celowa 
niż płatność obszarowa. Dotyczy to np. zwózki martwych drzew. Stojące martwe drzewa i 
drzewa stanowiące biotop to ważne elementy struktury lasów naturalnych. Wiele gatunków 
zwierząt dostosowało się do życia w martwych drzewach.

Poprawka 1468
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom
dobrowolnie podejmującym się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
leśnośrodowiskowe. Podmioty 
zarządzające lasami państwowymi również 
mogą korzystać ze wsparcia, o ile są 
niezależne od budżetu państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu prywatnym i publicznym
posiadaczom lasów dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.

Or. en

Poprawka 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
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na hektar lasu posiadaczom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom 
dobrowolnie podejmującym się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
leśnośrodowiskowe. Podmioty 
zarządzające lasami państwowymi również 
mogą korzystać ze wsparcia, o ile są 
niezależne od budżetu państwa.

na hektar lasu posiadaczom lasów i 
podmiotom publicznym dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.

Or. es

Uzasadnienie

W proponowanych poprawkach dotyczących różnych środków w zakresie leśnictwa bierze się 
pod uwagę rzeczywistość systemu własności lasów i uznaje się, że wsparcia można udzielać 
podmiotom publicznym, a nie tylko gminom.

Poprawka 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, 
gminom i ich stowarzyszeniom
dobrowolnie podejmującym się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
leśnośrodowiskowe. Podmioty 
zarządzające lasami państwowymi również 
mogą korzystać ze wsparcia, o ile są 
niezależne od budżetu państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów i 
podmiotom publicznym dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.

Or. es

Uzasadnienie

Wśród beneficjentów wsparcia powinny się znaleźć również podmioty publiczne, które 
obejmują inne rodzaje organów, nie tylko gminy.
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Poprawka 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom oraz innym osobom 
gospodarującym lasami dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Or. en

Poprawka 1472
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom oraz innym osobom 
gospodarującym gruntami dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Or. en
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Poprawka 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 1474
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów,
właścicielom publicznym, gminom i ich 
stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Or. bg
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Poprawka 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu wyłącznie posiadaczom 
lasów, gminom i ich stowarzyszeniom 
dobrowolnie podejmującym się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
leśnośrodowiskowe. Podmioty 
zarządzające lasami państwowymi również 
mogą korzystać ze wsparcia, o ile są 
niezależne od budżetu państwa.

Or. de

Poprawka 1476
Gaston Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom 
i ich stowarzyszeniom dobrowolnie 
podejmującym się przeprowadzenia 
operacji obejmujących co najmniej jedno 
zobowiązanie leśnośrodowiskowe.
Podmioty zarządzające lasami 
państwowymi również mogą korzystać ze 
wsparcia, o ile są niezależne od budżetu 
państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się 
na hektar lasu właścicielom i posiadaczom 
lasów, gminom i ich stowarzyszeniom 
dobrowolnie podejmującym się 
przeprowadzenia operacji obejmujących co 
najmniej jedno zobowiązanie 
leśnośrodowiskowe. Podmioty 
zarządzające lasami państwowymi również 
mogą korzystać ze wsparcia, o ile są 
niezależne od budżetu państwa.

Or. fr
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Poprawka 1477
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w 
programach rozwoju obszarów wiejskich, 
wsparcie na mocy ust. 1 uzależnione jest 
od przedłożenia planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

O postępową gospodarkę leśną dbają już w wystarczającym stopniu krajowe przepisy 
dotyczące leśnictwa, niezależnie od wielkości gospodarstw leśnych. Obowiązek 
przedstawienia planu urządzenia lasu prowadziłby jedynie do zwiększenia biurokracji.

Poprawka 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w 
programach rozwoju obszarów wiejskich, 
wsparcie na mocy ust. 1 uzależnione jest 
od przedłożenia planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Powyższa propozycja jest sprzeczna z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1479
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w programach 
rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie na 
mocy ust. 1 uzależnione jest od
przedłożenia planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną.

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w programach 
rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie na 
mocy ust. 1 uzależnione jest od
zrównoważonej gospodarki leśnej.

Or. en

Poprawka 1480
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w programach 
rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie na 
mocy ust. 1 uzależnione jest od 
przedłożenia planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną.

W przypadku gospodarstw leśnych 
powyżej określonego progu, ustalanego 
przez państwa członkowskie w programach 
rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie na 
mocy ust. 1 uzależnione jest od 
przedłożenia planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu zgodnego ze 
zrównoważoną gospodarką leśną, w tym 
środkami dotyczącymi różnorodności 
biologicznej. Wsparcie dla środków w 
leśnictwie powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej, które będą 
opracowywane przez poszczególne 
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państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 1481
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności te obejmują jedynie te 
zobowiązania, które wykraczają poza 
odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione w krajowej ustawie 
dotyczącej leśnictwa lub w innym 
właściwym ustawodawstwie krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie.

Płatności te obejmują jedynie te 
zobowiązania, które znacznie wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe wymogi 
ustanowione w krajowej ustawie 
dotyczącej leśnictwa lub w innym 
właściwym ustawodawstwie krajowym.
Wszystkie te wymogi określa się w 
programie.

Or. en

Poprawka 1482
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zobowiązania podejmowane są na okres od 
pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to 
konieczne i należycie uzasadnione, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań.

Zobowiązania podejmowane są na okres od 
pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to 
konieczne i należycie uzasadnione, 
państwa członkowskie mogą wyznaczyć w 
swoich programach rozwoju obszarów 
wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do 
określonych rodzajów zobowiązań.
W przypadku płatności od drzewa lub 
płatności na konkretne projekty możliwe 
są płatności jednorazowe, o ile ustalony 
zostanie 15-letni okres wykorzystania 
w konkretnym celu.
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Or. de

Uzasadnienie

Aby płatności od drzewa lub płatności na konkretne projekty mogły przyczynić się do 
utrzymania i poprawy jakości ekologicznej naszych lasów, konieczne jest wprowadzenie 
wiążącego okresu ze względu na procesy ekologiczne zachodzące w lasach.

Poprawka 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności rekompensują beneficjentom 
całość lub część dodatkowych kosztów i 
dochodów utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań leśnośrodowiskowych.
Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnej kwoty określonej w 
załączniku I.

3. Płatności rekompensują beneficjentom 
całość lub część dodatkowych kosztów i 
dochodów utraconych w wyniku podjętych 
zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, 
płatności te mogą również obejmować 
koszty transakcyjne do wartości 
maksymalnie 20% premii wypłaconej z 
tytułu zobowiązań leśnośrodowiskowych.
Wsparcie ogranicza się do wysokości 
maksymalnej kwoty określonej w
załączniku I. W jasno uzasadnionych 
przypadkach wsparcie przyznaje się 
porozumieniom w sprawie rezygnacji z 
korzystania z drzew i zasobów również w 
formie płatności jednorazowej lub kwoty 
ryczałtowej na każdy projekt, biorąc za 
podstawę obliczeń dodatkowe koszty i 
utracone dochody.

Or. de

Uzasadnienie

W ekosystemach leśnych często lepsze skutki przynosi finansowanie za pośrednictwem kilku 
projektów niż w oparciu o wielkość gospodarstwa. Jednolita płatność ryczałtowa w wysokości 
200 EUR za hektar nie wydaje się odpowiednia, by pokryć rzeczywiste koszty ze względu na 
długi okres wegetacyjny lasów.
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Poprawka 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcia można udzielać podmiotom 
prywatnym, gminom i ich 
stowarzyszeniom na ochronę i promowanie 
genetycznych zasobów leśnych w ramach 
operacji nieobjętych ust. 1, 2 i 3.

4. Wsparcia można udzielać podmiotom 
publicznym i prywatnym, gminom i ich 
stowarzyszeniom na ochronę i promowanie 
genetycznych zasobów leśnych w ramach 
operacji nieobjętych ust. 1, 2 i 3.

Or. en

Poprawka 1485
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach tego środka ma na
celu wspieranie form współpracy z 
udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a 
w szczególności:

1. Wsparcie w ramach tego środka
przydzielane jest w celu wspierania form 
współpracy z udziałem co najmniej dwóch 
podmiotów, a w szczególności:

Or. bg

Poprawka 1486
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie w ramach tego środka ma na 
celu wspieranie form współpracy z 
udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a 
w szczególności:

1. Wsparcie w ramach tego środka ma na 
celu wspieranie form współpracy z 
udziałem co najmniej dwóch podmiotów, 
w tym głównych producentów, a w 
szczególności:
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Or. en

Poprawka 1487
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między rolnikami, 
przedsiębiorstwami wiejskimi oraz 
sieciami i stowarzyszeniami działającymi 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem drobnych 
rolników oraz mikroprzedsiębiorstw i 
małych przedsiębiorstw, a także różnymi 
podmiotami w lokalnych i regionalnych 
łańcuchach żywnościowych, w sektorze 
leśnictwa i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów 
i priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

Or. en

Poprawka 1488
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym grup producentów, 
organizacji producentów, stowarzyszeń 
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organizacji producentów i organizacji 
międzybranżowych, które powinny 
kwalifikować się do wsparcia i mieć 
wyższy priorytet w finansowaniu;

Or. en

Poprawka 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych oraz podmiotów i 
organów związanych z rozwojem 
społeczno-gospodarczym obszarów 
wiejskich, a także, między innymi, grup 
producentów odpowiedzialnych za znaki 
jakości, stowarzyszeń i podmiotów 
związanych z rozwojem społeczno-
gospodarczym obszarów wiejskich w 
rozumieniu art. 5 priorytet szósty. W 
przypadku organizacji międzybranżowych 
nie można wymagać udziału co najmniej 
dwóch podmiotów, ponieważ organizacje 
te same w sobie są strukturami 
współpracy.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ artykuł zawiera wyraźne odniesienie do „podmiotów, które przyczyniają się do 
osiągania celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich”, należy wyraźnie 
wskazać wkład innych podmiotów, nie tylko tych związanych z rolnictwem i leśnictwem
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Poprawka 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, zwłaszcza tworzenia miejsc 
pracy w rolnictwie i przemyśle, w tym 
organizacji międzybranżowych;

Or. de

Poprawka 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie, w łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych, stowarzyszeń 
producentów i spółdzielni;

Or. de

Poprawka 1492
Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

(a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w sektorze rolnym i w
łańcuchu żywnościowym Unii, w sektorze 
leśnictwa i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

Or. it

Poprawka 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi 
podmiotami w rolnictwie i łańcuchu 
żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa 
i w gospodarce opartej na biotechnologii 
oraz wśród innych podmiotów, które 
przyczyniają się do osiągania celów i 
priorytetów polityki rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym organizacji 
międzybranżowych;

Or. en

Poprawka 1494
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tworzenia klastrów i sieci; b) tworzenia klastrów, sieci i jednostek 
koordynujących;

Or. de

Poprawka 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, 
dotyczy przede wszystkim:

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, 
dotyczy przede wszystkim następujących 
obszarów obejmujących rolników, 
leśników, przedsiębiorstwa rolno-
spożywcze i przedsiębiorstwa sektora 
leśnego lub ich organizacje:

Or. pt

Poprawka 1496
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów pilotażowych; a) projektów pilotażowych, 
demonstracyjnych i sztandarowych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wypełnić lukę między badaniami a rynkiem. Lepsza współpraca przyczyni się do 
wsparcia nowych możliwości biznesowych i możliwości w zakresie zatrudnienia dla rolników 
i podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
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Poprawka 1497
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów pilotażowych; a) projektów pilotażowych, 
demonstracyjnych i sztandarowych;

Or. en

Uzasadnienie

Ambitne programy demonstracyjne, na które przeznacza się znaczne środki finansowe w 
innych częściach świata, np. w Stanach Zjednoczonych, już przyciągnęły wiele firm 
europejskich. Polityka rolna powinna również zdecydowanie wspierać inicjatywy 
demonstracyjne i sztandarowe, a także stosowanie bioproduktów, ponieważ istnieje pilna 
potrzeba wypełnienia luki między badaniami a rynkiem.

Poprawka 1498
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów pilotażowych; a) projektów pilotażowych, 
demonstracyjnych i sztandarowych;

Or. en

Poprawka 1499
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, (b) rozwoju nowych produktów, praktyk, 
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procesów i technologii w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym;

procesów i technologii w sektorach 
rolnym, rolno-spożywczym i leśnym;

Or. it

Poprawka 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, 
procesów i technologii w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym;

b) rozwoju i/lub wykorzystania nowych 
produktów, praktyk, procesów i 
technologii w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, a także 
bioproduktów;

Or. en

Poprawka 1501
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, 
procesów i technologii w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym;

b) rozwoju i wprowadzania nowych 
produktów, praktyk, procesów i 
technologii w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, a także 
powiązanych szkoleń zawodowych;

Or. en

Poprawka 1502
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, 
procesów i technologii w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym;

b) wykorzystania nowych produktów, 
praktyk, procesów i technologii w 
sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
oraz sektorze bioproduktów;

Or. en

Uzasadnienie

Ambitne programy demonstracyjne, na które przeznacza się znaczne środki finansowe w 
innych częściach świata, np. w Stanach Zjednoczonych, już przyciągnęły wiele firm 
europejskich. Polityka rolna powinna również zdecydowanie wspierać inicjatywy 
demonstracyjne i sztandarowe, a także stosowanie bioproduktów, ponieważ istnieje pilna 
potrzeba wypełnienia luki między badaniami a rynkiem.

Poprawka 1503
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwoju nowych produktów, praktyk,
procesów i technologii w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym;

b) współpracy horyzontalnej i wertykalnej 
między podmiotami łańcucha rolno-
spożywczego (nasiona, nawozy, środki 
ochrony roślin, sprzęt, handel detaliczny i 
in.) w celu rozwoju bardziej wydajnych i 
przyjaznych dla środowiska praktyk 
rolnych, produktów, procesów i 
technologii w sektorach rolnym, 
spożywczym i leśnym, a także w celu 
ograniczenia produktów odpadowych.

Or. en

Uzasadnienie

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
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common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Poprawka 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) współpracy między podmiotami 
łańcucha rolno-spożywczego w celu 
rozwoju bardziej efektywnych i wydajnych
praktyk rolnych, produktów, procesów i 
technologii w sektorze rolnictwa, sektorze 
spożywczym i leśnictwie, a także w celu 
ograniczenia odpadów;

Or. en

Poprawka 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) współpracy między małymi podmiotami 
przy organizowaniu wspólnych procedur 
pracy, wspólnym korzystaniu z 
pomieszczeń i zasobów;

c) współpracy między różnymi
podmiotami przy organizowaniu 
wspólnych procedur pracy, wspólnym 
korzystaniu z pomieszczeń i zasobów;

Or. es

Poprawka 1506
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych;

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw, rynków lokalnych i większej 
wartości dodanej dla producentów w 
łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 1507
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych;

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu stworzenia i rozbudowy lokalnego 
łańcucha handlowego i łańcucha 
wartości, a tym samym krótkich 
łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz 
regionalnych;

Or. de

Poprawka 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
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rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych;

rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych oraz innych, 
alternatywnych kanałów dostaw;

Or. es

Poprawka 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych;

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz utworzenia platform logistycznych w 
celu promowania krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych, szczególnie 
dla wysokiej jakości produktów, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) i art. 17 ust. 1 
lit. b);

Or. en

Poprawka 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) działań dywersyfikacji w zakresie 
świadczenia usług żywieniowych lub 
innych w dziedzinie agroturystyki, kultury 
i sportu rekreacyjnego na wsi.

Or. fr
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Poprawka 1511
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych;

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych oraz regionalnych, a także 
mających na celu przeciwdziałanie 
marnotrawieniu żywności;

Or. de

Poprawka 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych;

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych, szczególnie dla wysokiej jakości 
produktów, o których mowa w art. 17 ust. 
1 lit. a) i art. 17 ust. 1 lit. b);

Or. en

Poprawka 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 



PE494.480v01-00 62/180 AM\909514PL.doc

PL

krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych;

krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych oraz produktów objętych 
systemem jakości;

Or. fr

Poprawka 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych;

e) działań promocyjnych w kontekście 
lokalnym, związanych z rozwojem 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych oraz innych, alternatywnych 
kanałów dostaw;

Or. es

Poprawka 1515
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działań informacyjnych 
i promocyjnych związanych z rozwojem 
produktów w ramach systemów jakości 
poprzez takie systemy rolnicze jak 
rolnictwo ekologiczne i rolnictwo 
o wysokiej wartości przyrodniczej;

Or. en

Poprawka 1516
Rareş-Lucian Niculescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działań informacyjnych i 
promocyjnych odnoszących się do 
produktów w ramach systemów jakości 
poprzez specjalne systemy rolnicze, takie 
jak rolnictwo ekologiczne i rolnictwo 
o wysokiej wartości przyrodniczej.

Or. en

Poprawka 1517
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) projektów dotyczących odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 1518
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wsparcia na całej długości łańcucha 
żywności ekologicznej;

Or. en

Poprawka 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej;

(f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej, takich jak np. 
realizacja działań na rzecz gospodarki 
wodnej i gromadzenia wody w celu 
utrzymania działalności gospodarstw, a w 
szczególności systemów działania 
gospodarstw;

Or. it

Poprawka 1520
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej;

(f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej, takich jak np. 
realizacja działań na rzecz gospodarki 
wodnej i gromadzenia wody w celu 
utrzymania działalności gospodarstw, a w 
szczególności systemów działania 
gospodarstw;

Or. it

Poprawka 1521
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej;

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej, a także bardziej 
efektywnej gospodarki wodnej;

Or. en

Poprawka 1522
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej;

f) wspólnych działań podejmowanych w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub 
przystosowania się do niej, w tym 
propagowania wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 1523
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska;

g) skoordynowanego podejścia do 
projektów środowiskowych, zwłaszcza 
zachowania krajobrazu kulturowego, i
stosowanych obecnie praktyk w zakresie 
ochrony środowiska;

Or. de
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Poprawka 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska;

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska oraz praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska, ustanowionych na mocy 
tytułu III rozdział 2 rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

Or. en

Poprawka 1525
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska;

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska oraz praktyk 
rolnych korzystnych dla klimatu i 
środowiska, ustanowionych na podstawie 
rozdziału 2, Tytuł III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012;

Or. fr

Poprawka 1526
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wspólnego podejścia do projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska;

g) wspólnego podejścia do systemów 
agroekologicznych, projektów 
środowiskowych i ciągłych praktyk w 
zakresie ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 1527
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) współpracy między stowarzyszeniami i 
organizacjami, a także z poszczególnymi 
podmiotami, które przyczyniają się do 
zachowania krajobrazu kulturowego i 
dziedzictwa kulturowego;

Or. de

Poprawka 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wspólnych koncepcji tworzenia miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, zwłaszcza 
dla kobiet i młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) wspólnych koncepcji poprawy jakości 
życia oraz infrastruktury wiejskiej;

Or. de

Poprawka 1530
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz zrównoważonej produkcji biomasy 
do stosowania w produkcji żywności i 
energii oraz w procesach przemysłowych;

(h) horyzontalnej i wertykalnej współpracy 
między podmiotami łańcucha dostaw na 
rzecz zrównoważonej produkcji biomasy 
do stosowania w produkcji żywności i 
energii, w procesach przemysłowych oraz 
działań na rzecz gospodarki wodnej i 
gromadzenia wody w celu utrzymania 
działalności gospodarstw, a w 
szczególności systemów działania 
gospodarstw.

Or. it

Poprawka 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wspierania powiązań między 
obszarami wiejskimi i miejskimi z myślą o 
lepszym obiegu składników odżywczych;
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Or. en

Uzasadnienie

Powinno to obejmować ustanowienie systemu zbierania odpadów organicznych, ekstrakcji 
biogazu oraz inwestycjie w zakresie nawożenia za pomocą odpadów, jeżeli odpady te są 
wystarczająco wysokiej jakości, aby być wykorzystywane jako nawozy.

Poprawka 1532
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) realizowania, w szczególności przez 
partnerstwa publiczno-prywatne inne niż te 
określone w art. 28 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalnych strategii rozwoju dotyczących co 
najmniej jednego z priorytetów Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

i) realizowania, w szczególności przez 
partnerstwa publiczne i prywatne inne niż 
te określone w art. 28 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalnych strategii rozwoju dotyczących co 
najmniej jednego z priorytetów Unii w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

Or. bg

Poprawka 1533
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) opracowania planu urządzenia lasu lub
równorzędnych instrumentów.

j) opracowania planu urządzenia lasu, 
zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej, obejmującego środki 
dotyczące różnorodności biologicznej, tak 
aby doprowadzić do wymiernej poprawy 
stanu ochrony gatunków i siedlisk, które 
zależą od rolnictwa lub znajdują się pod 
jego wpływem, zgodnie ze strategią UE na 
rzecz różnorodności biologicznej.
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Or. en

Poprawka 1534
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) ułatwiania transferu wiedzy i 
współpracy między pokoleniami, której 
celem jest wsparcie zmiany 
międzypokoleniowej w rolnictwie i 
przekazanie gruntów rolnych kolejnemu 
pokoleniu.

Or. ro

Poprawka 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j a) zwiększania włączenia społecznego, 
ograniczenia ubóstwa i promowania 
rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich.

Or. es

Poprawka 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera j b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j b) promowania umów dotyczących 
produktów spożywczych zawieranych 
między producentami a przetwórcami, w 
których koszty produkcji będą 
uwzględniane przy ustalaniu cen 
referencyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby przywrócić równowagę w łańcuchu żywnościowym, należy wspierać negocjacje zbiorowe 
w organizacjach międzybranżowych ustalając ceny referencyjne przy pomocy określonych 
parametrów, między innymi kosztów produkcji, aby zapewnić opłacalność gospodarstw 
rolnych.

Poprawka 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ja) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) rozwoju i/lub wprowadzenia na rynek 
usług turystycznych związanych z 
turystyką wiejską;

Or. de

Uzasadnienie

Rozwój i wprowadzenie na rynek usług agroturystycznych ma wyjątkowe znaczenie dla 
rolnictwa. W wielu regionach turystyka jest ściśle powiązana z rolnictwem.

Poprawka 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera jb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) rozwoju projektów w ramach rolnictwa 
społecznego (np. „Green Care” – zielone 
usługi terapeutyczno-opiekuńcze).

Or. de

Uzasadnienie

Rozwój nowych gospodarstw rolnych w ramach tzw. rolnictwa społecznego, idących za 
przykładem unijnego projektu „Green Care” (zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze), jest 
ważny dla gospodarki regionalnej oraz gospodarstw rolnych, ponieważ oferuje dodatkowe 
możliwości dochodu.

Poprawka 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera ja) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) promowana jest produkcja przyjazna 
dla zwierząt, przy współpracy między 
podmiotami łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela 
się wyłącznie nowo powstałym klastrom i 
sieciom, a także tym, które podejmują 
działalność nową dla nich.

skreślony

Wsparcia na rzecz operacji na mocy ust. 2 
lit. b) można udzielać również podmiotom 
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indywidualnym, jeżeli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawka 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na rzecz operacji na mocy ust. 2 
lit. b) można udzielać również podmiotom 
indywidualnym, jeżeli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Wsparcia na rzecz operacji na mocy ust. 2 
lit. b) można udzielać również podmiotom 
indywidualnym, jeżeli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Wsparcie na rzecz operacji 
przewidzianych w ust. 2 może zostać 
również przyznane podmiotom 
przedstawiającym wspólny projekt w 
ramach partnerstwa, a możliwość ta 
została przewidziana w programie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Or. fr

Poprawka 1542
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku realizacji planu 
operacyjnego, planu urządzenia lasu lub 
równorzędnego instrumentu, lub strategii 
rozwoju państwa członkowskie mogą 
udzielić pomocy w postaci łącznej kwoty 
pokrywającej koszty współpracy i koszty 
realizowanych projektów lub mogą pokryć 

6. W przypadku współpracy w sektorze 
leśnictwa, z wyjątkiem środka określonego 
w ust. 2 lit. j), wsparcie jest 
uwarunkowane przedłożeniem planu 
urządzenia lasu lub przedłożeniem 
instrumentu równoważnego, 
obejmującego środki dotyczące 
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wyłącznie koszty współpracy i 
wykorzystać do zrealizowania projektu 
zasoby z innych środków lub innych 
funduszy unijnych.

różnorodności biologicznej, tak aby 
doprowadzić do wymiernej poprawy stanu 
ochrony gatunków i siedlisk, które zależą 
od rolnictwa lub znajdują się pod jego 
wpływem, zgodnie ze strategią UE na 
rzecz różnorodności biologicznej. Ponadto 
wsparcie dla środków w leśnictwie 
powinno opierać się na dobrych 
praktykach gospodarki leśnej. W 
przypadku realizacji planu operacyjnego, 
planu urządzenia lasu lub równorzędnego 
instrumentu, lub strategii rozwoju państwa 
członkowskie mogą udzielić pomocy w 
postaci łącznej kwoty pokrywającej koszty 
współpracy i koszty realizowanych 
projektów lub mogą pokryć wyłącznie 
koszty współpracy i wykorzystać do 
zrealizowania projektu zasoby z innych 
środków lub innych funduszy unijnych.
Wszelkie wsparcie dotyczące 
wykorzystywania i produkcji bioenergii 
powinno opierać się na kryteriach 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Współpraca w ramach tego środka może 
być połączona z realizowanymi na tym 
samym terytorium projektami wspieranymi 
ze środków funduszy unijnych innych niż 
EFRROW. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka 
rekompensaty w wyniku połączenia tego 
środka z innymi krajowymi lub unijnymi 
instrumentami wsparcia.

9. Współpraca w ramach tego środka może 
być połączona z realizowanymi na tym 
samym terytorium projektami wspieranymi 
ze środków funduszy unijnych innych niż 
EFRROW. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka 
rekompensaty w wyniku połączenia tego 
środka z innymi krajowymi lub unijnymi 
instrumentami wsparcia. W programach 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie określa się specyfikację cech 
projektów pilotażowych, klastrów, sieci, 
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krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych, które kwalifikują się do 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej 
specyfikacji cech projektów pilotażowych, 
klastrów, sieci, krótkich łańcuchów 
dostaw i rynków lokalnych, które 
kwalifikują się do wsparcia, a także 
dotyczących warunków udzielania pomocy 
rodzajom operacji wymienionym w ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 1545
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej 
specyfikacji cech projektów pilotażowych, 
klastrów, sieci, krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych, które kwalifikują się 
do wsparcia, a także dotyczących 
warunków udzielania pomocy rodzajom 
operacji wymienionym w ust. 2.

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej 
specyfikacji cech projektów pilotażowych, 
klastrów, sieci, krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych, które kwalifikują się 
do wsparcia, a także dotyczących 
warunków udzielania pomocy rodzajom 
operacji wymienionym w ust. 2.
Minimalna kwota na rzecz współpracy 
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prowadzonej przez lokalne grupy 
działania jest określona w każdym 
programie krajowym lub regionalnym.

Or. fr

Poprawka 1546
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr
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Poprawka 1549
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się przeniesienie „narzędzia stabilizacji dochodów” (income stabilization tools) z 
drugiego filaru do pierwszego, tak aby ich stosowanie w praktyce było łatwe, dynamiczne i 
szybkie oraz spójne z celami pierwszego filaru w zakresie gwarancji dochodów. Stosowanie 
takich narzędzi w ramach drugiego filaru (rozwój obszarów wiejskich) mogłoby wywołać 
zakłócenia konkurencji lub spowodować niejednolite stosowanie na poziomie wspólnotowym, 
ponieważ programowanie rozwoju obszarów wiejskich wchodzi w zakres polityki regionalnej 
lub lokalnej ostatecznie powiązanej z możliwościami współfinansowania.

Poprawka 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

a) wkład finansowy na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

Or. fr
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Poprawka 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom lub grupom 
rolników, lub za pomocą rządowego 
udziału finansowego w programach 
ubezpieczeniowych, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

Or. en

Poprawka 1552
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

(a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom lub 
stowarzyszeniom lub organizacjom 
rolników na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od 
strat gospodarczych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
oraz chorobami zwierząt lub roślin lub 
inwazją szkodników;

Or. it

Poprawka 1553
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, ich spółdzielniom 
lub organizacjom producentów uznanym 
w świetle art. 106 rozporządzenia (UE) nr 
(WORR/2012), na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od 
strat gospodarczych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 
oraz chorobami zwierząt lub roślin lub 
inwazją szkodników;

Or. pt

Poprawka 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami 
zwierząt lub roślin lub inwazją 
szkodników;

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio producentom rolnym i 
leśnym na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt, roślin i
zasobów leśnych od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, pożarami oraz 
chorobami zwierząt lub roślin, inwazją 
szkodników lub kosztami ponownego 
zalesienia;

Or. fr

Poprawka 1555
Alfreds Rubiks
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami
zwierząt lub roślin lub inwazją
szkodników;

a) wkład finansowy wypłacany 
bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z 
tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i 
roślin od strat gospodarczych 
spowodowanych przez niekorzystne 
zjawiska klimatyczne, dzikie zwierzęta w 
tym ptaki oraz choroby zwierząt lub roślin 
lub inwazję szkodników;

Or. lv

Poprawka 1556
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a a) Wsparcia, o którym mowa w 
poprzednim ust. 1 lit. a), udziela się 
bezpośrednio rolnikom lub ich 
stowarzyszeniom uznanym przez państwo 
członkowskie, o ile zawierają one grupowe 
umowy ubezpieczenia w imieniu 
stowarzyszonych rolników

Or. it

Poprawka 1557
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania lub wypłacany 
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wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

rolnikom bezpośrednio w celu wypłacania 
rolnikom rekompensat finansowych z 
tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, inwazją szkodników,
incydentem środowiskowym lub klęską 
żywiołową;

Or. fr

Poprawka 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania lub zakładów 
ubezpieczeń w celu wypłacania rolnikom 
rekompensat finansowych z tytułu strat 
gospodarczych spowodowanych 
wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin,
incydentem środowiskowym lub 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, 
w tym suszami;

Or. es

Uzasadnienie

W większości państw członkowskich istnieje system ubezpieczeń rolnych, który ma wyraźnie 
na celu przeniesienie ryzyka z rolnika na ubezpieczalnię. Korzystanie z systemu ubezpieczeń 
jest sprawniejsze i bardziej rozpowszechnione niż korzystanie z funduszy wspólnego 
inwestowania, które istnieją w niewielu państwach. W związku z tym należy zapewnić 
państwom członkowskim większą elastyczność, aby mogły one decydować, w jakiej formie 
zamierzają skorzystać z tego narzędzia w zależności od systemów zarządzania ryzykiem, jakie 
istniejących w danym kraju.

Poprawka 1559
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom, ich spółdzielniom 
lub organizacjom producentów uznanym 
w świetle art. 106 rozporządzenia (UE) nr 
(WORR/2012), rekompensat finansowych 
z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

Or. pt

Poprawka 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, inwazją 
szkodników, wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

Or. en

Poprawka 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt, organizmów szkodliwych dla 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

Or. fr

Poprawka 1562
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

(b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, wystąpieniem 
choroby zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

Or. it

Poprawka 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
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finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym; lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, w tym suszami 
i powodziami;

Or. en

Poprawka 1564
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym czy niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi;

Or. en

Poprawka 1565
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, wystąpieniem 
choroby zwierząt lub roślin lub incydentem 
środowiskowym;
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Or. en

Poprawka 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Takie możliwości stabilizacji dochodów są dużo bardziej nieskuteczne niż porównywalne i 
dostępne możliwości zabezpieczenia za pośrednictwem umów wstępnych i transakcji 
terminowych.

Poprawka 1567
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich do finansowania narzędzia 
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stabilizacji dochodów nie jest właściwe, ponieważ może wiązać się z ogromnymi kosztami i 
niestabilnością, a w ekstremalnych przypadkach może przekroczyć kowtę przydziałów dla 
niektórych państw członkowskich w ramach drugiego filara, na co zwróciła uwagę Komisja 
Europejska w ocenie skutków.

Poprawka 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

skreślona

Or. en

Poprawka 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

skreślona

Or. es

Poprawka 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio,
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

(c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci funduszu wspólnego 
inwestowania, mające na celu 
zapewnienie rekompensaty dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. it

Poprawka 1571
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania,
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

(c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci funduszu wspólnego 
inwestowania, mające na celu 
zapewnienie rekompensaty dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. it

Poprawka 1572
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 

(c) narzędzie stabilizacji dochodów na 
rzecz składek z tytułu ubezpieczenia i/lub
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funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

wkładu finansowego na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania, zapewniające 
rekompensatę dla rolników, którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. it

Poprawka 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

(c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz
składek z tytułu ubezpieczenia i/lub na 
rzecz funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów lub w postaci wkładu 
finansowego wypłacanego bezpośrednio 
rolnikom na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia od ryzyka gwałtownego 
spadku dochodów.

Or. it

Poprawka 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu na rzecz instrumentów 
ubezpieczeń od utraty dochodów i wkładu
finansowego na rzecz funduszy wspólnego 
inwestowania, zapewniające rekompensatę 
dla rolników, którzy doświadczają 
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poważnego spadku dochodów, lub dla ich 
spółdzielni lub organizacji producentów 
uznanych w świetle art. 106 
rozporządzenia (UE) nr (WORR/2012), 
którzy ponieśli straty gospodarcze.

Or. pt

Poprawka 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub na 
rzecz składek ubezpieczeniowych, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie żaden kraj europejski nie ma doświadczenia w zakresie narzędzi stabilizacji 
dochodów, w związku z czym należy umożliwić państwom członkowskim utworzenie takiego 
narzędzia w ramach obecnych modeli zarządzania ryzykiem. W większości państw 
członkowskich istnieje system ubezpieczeń rolnych, który ma wyraźnie na celu przeniesienie 
ryzyka z rolnika na ubezpieczalnię.

Poprawka 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
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postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub na 
rzecz składek ubezpieczeniowych, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zwiększenie elastyczności, aby wprowadzić mechanizm ubezpieczeń do 
narzędzi stabilizacji dochodów w realistyczny i wykonalny sposób.

Poprawka 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub na 
rzecz składek ubezpieczeniowych, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. es

Poprawka 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania lub 
składek ubezpieczeniowych, zapewniające 
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którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

rekompensatę dla rolników, którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. en

Poprawka 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

(c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów lub w postaci wkładu 
finansowego wypłacanego bezpośrednio 
rolnikom na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia od ryzyka poważnego 
spadku dochodów.

Or. it

Poprawka 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
instrumentów gwarantujących 
wynagrodzenie oraz funduszy wspólnego 
inwestowania, zapewniające rekompensatę 
dla rolników, którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

Or. fr
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Poprawka 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników, 
którzy doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w 
postaci wkładu finansowego na rzecz 
funduszy wspólnego inwestowania, 
zapewniające rekompensatę dla rolników z 
tytułu poważnego spadku dochodów.

Or. en

Poprawka 1582
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie, jakie ma zostać przyznane 
rolnikom w ramach instrumentów, o 
których mowa w art. 38, 39 i 40, powinno 
opierać się na ocenie strat poszczególnych 
rolników lub – na zasadzie dobrowolności 
– na systemach opartych na wskaźnikach.

Or. en

Poprawka 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

skreślony

Or. es

Poprawka 1584
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, bądź którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. en

Poprawka 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
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Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom
za straty gospodarcze spowodowane 
wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin, 
niekorzystnymi zjawiskami 
klumatycznymi, inwazją szkodników lub
incydentem środowiskowym, bądź którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. en

Poprawka 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” lub „zakład 
ubezpieczeń” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi bądź którzy 
doświadczają poważnego spadku 
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dochodów.

Or. es

Poprawka 1587
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz 
wspólnego inwestowania” oznacza system 
akredytowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego prawem krajowym, który 
umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
ubezpieczanie się i za pomocą którego 
rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, 
którzy ponieśli straty gospodarcze 
spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 
klimatycznymi, wystąpieniem choroby 
zwierząt lub roślin, lub incydentem 
środowiskowym bądź którzy doświadczają 
poważnego spadku dochodów.

Or. it

Poprawka 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia tego środka z innymi 
krajowymi lub unijnymi instrumentami 
wsparcia bądź prywatnymi systemami 
ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu 
dochodów rolników uwzględnia się 
również bezpośrednie wsparcie dochodów 

skreślony
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otrzymywane w ramach Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji36

(zwanego dalej „EFG”).

Or. es

Uzasadnienie

Warunek taki jest zbędny, ponieważ ograniczenia nałożone przy szacowaniu strat już 
zobowiązują do uwzględnienia wszystkich dochodów, a rekompensuje się tylko 70% różnicy 
między dochodami a kosztami. Oznacza to, że każdy rolnik ponosi 30% ryzyka.

Poprawka 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w 
wyniku połączenia tego środka z innymi 
krajowymi lub unijnymi instrumentami 
wsparcia bądź prywatnymi systemami 
ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu 
dochodów rolników uwzględnia się 
również bezpośrednie wsparcie dochodów 
otrzymywane w ramach Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji36

(zwanego dalej „EFG”).

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w 
wyniku połączenia tego środka z innymi 
krajowymi lub unijnymi instrumentami 
wsparcia bądź prywatnymi systemami 
ubezpieczeń.

Or. en

Poprawka 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3 – przypis 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36. Rozporządzenie (UE) nr […] z […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 

skreślony
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sprawie Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (2014-
2020), Dz.U. L […], […], s. […].

Or. en

Poprawka 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących 
minimalnego i maksymalnego okresu 
zaciągania pożyczek komercyjnych 
udzielanych funduszom wspólnego 
inwestowania, o których mowa w art. 39 
ust. 3 lit. b) i art. 40 ust. 4.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest logiczne, aby narzędzie stabilizacji należało do drugiego filaru, a w związku z tym 
było współfinansowane przez państwa członkowskie, ponieważ niektóre państwa członkowskie 
postanowią go wdrożyć, a inne nie. Niektórzy rolnicy znajdą się więc w niekorzystnej sytuacji 
w stosunku do innych, którzy będą dysponować narzędziem umożliwiającym im stawienie 
czoła temu samemu kryzysowi rynkowemu. Zniszczy to jednolity charakter rynku.

Poprawka 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
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Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin
1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub 
roślin, lub inwazją szkodników bądź 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
2.
Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało 
formalnie uznane.
3. 
Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie 
określają rodzaju lub ilości dalszej
produkcji ani nie wprowadzają wymagań 
w tym zakresie.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.
4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

Or. en



AM\909514PL.doc 99/180 PE494.480v01-00

PL

Poprawka 1593
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin
1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub 
roślin, lub inwazją szkodników bądź 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
2.
Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało 
formalnie uznane.
3.
Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat, o 
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których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie 
określają rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji ani nie wprowadzają wymagań 
w tym zakresie.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.
4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

Or. en

Poprawka 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin
1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub 
roślin, lub inwazją szkodników bądź 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
2.
Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
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członkowskiego.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało 
formalnie uznane.
3.
Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie 
określają rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji ani nie wprowadzają wymagań 
w tym zakresie.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.
4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

Or. fr

Poprawka 1595
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin
1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub 
roślin, lub inwazją szkodników bądź 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
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średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.
2.
Wystąpienie niekorzystnego zjawiska 
klimatycznego lub epidemii choroby 
zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników 
musi zostać formalnie uznane przez 
właściwy organ danego państwa 
członkowskiego.
W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało 
formalnie uznane.
3.
Płatności z tytułu ubezpieczeń 
rekompensują nie więcej niż całkowity 
koszt pokrycia poniesionych strat, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie 
określają rodzaju lub ilości dalszej 
produkcji ani nie wprowadzają wymagań 
w tym zakresie.
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwotę składki kwalifikującej się do 
wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.
4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

Or. it

Poprawka 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
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udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które spowodowały znaczne 
straty w dochodach przy uwzględnieniu 
cech charakterystycznych każdego 
produktu lub gospodarstwa. Straty oblicza 
się w przeliczeniu na równowartość 
spadku wydajności w danym roku.

Or. es

Uzasadnienie

30% próg jest zbyt wysoki i zniechęca rolników do stosowania narzędzi zarządzania ryzykiem.
Za podstawę należy przyjąć wydajność gospodarstwa, ponieważ ceny i koszty, ze względu na 
ich duże wahania, należy określać co roku.

Poprawka 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30%
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z 
trzech lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników. Takie ubezpieczenie powinno 
pokrywać straty obliczane na podstawie
średniej rocznej produkcji sektora objętego 
ubezpieczeniem.
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najwyższej i najniższej.

Or. en

Poprawka 1598
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników, bądź na środki 
przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE 
w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników, 
które powodują spadek rocznej produkcji o 
ponad 15 % w porównaniu ze średnią 
roczną produkcją danego rolnika. Średnią 
roczną produkcję oblicza się w oparciu o 
liczby z poprzednich trzech lat lub z 
poprzednich pięciu lat z pominięciem
wartości najwyższej i najniższej, lub – w 
należycie uzasadnionych wyjątkowych 
okolicznościach – w oparciu o liczby z 
określonego roku wybranego z 
poprzednich pięciu lat.

Pomiar rozmiarów zaistniałych strat może 
być dostosowany do specyfiki 
poszczególnych rodzajów produkcji, z 
wykorzystaniem:
a) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych 
na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub
b) wskaźników pogodowych (opady, 
temperatura itp.) ustalonych na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym.
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Or. pt

Poprawka 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30%
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 15%
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

Straty mogą zostać obliczone dla każdego 
typu produkcji za pomocą wskaźników 
biologicznych (opartych np. na ilości 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych 
na szczeblu gospodarstwa lub na poziomie 
zagregowanym.

Or. pt

Poprawka 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
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udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

Oszacowanie rozmiarów zaistniałych strat 
może być także obliczone lub dostosowane 
do specyfiki poszczególnych rodzajów 
produktów, z wykorzystaniem:
a) wskaźników biologicznych (ilość 
utraconej biomasy) lub wskaźników 
ekwiwalentu utraty wydajności ustalonych 
na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub
b) wskaźników pogodowych (ilość 
opadów, temperatura itp.) ustalonych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym.

Or. fr

Poprawka 1601
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
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2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. Do 
obliczania indywidualnych strat danego 
rolnika spowodowanych określonym 
wydarzeniem można wykorzystywać 
zweryfikowane systemy oparte na 
wskaźnikach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na wykorzystanie systemów opartych na wskaźnikach do obliczania strat, 
jeżeli państwa członkowskie chcą skorzystać z takich systemów, w celu uproszczenia 
administracyjnego.

Poprawka 1602
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) 
udziela się wyłącznie na umowy 
ubezpieczenia, które pokrywają straty 
spowodowane niekorzystnym zjawiskiem 
klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, 
lub inwazją szkodników bądź środkiem 
przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub 
powstrzymania choroby roślin lub inwazji 
szkodników, które niszczą więcej niż 30% 
średniej rocznej produkcji upraw lub 
produkcji poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej z trzech 
lat opartej na okresie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
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wartości najwyższej i najniższej.

Or. en

Poprawka 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Jeżeli gwarancja, o której mowa w 
ust. 1, została ujęta w pakiecie 
ubezpieczeniowym pokrywającym także 
inne rodzaje ryzyka, część premii 
odpowiadająca gwarancji, o której mowa 
w ust. 1, jest kwalifikowalna na podstawie 
art. 37 ust. 1 lit. a).

Or. fr

Poprawka 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1606
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. it

Poprawka 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz 
incydentów środowiskowych

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób lub organizmów 
szkodliwych dla zwierząt i roślin oraz 
incydentów środowiskowych

Or. fr

Poprawka 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz 
incydentów środowiskowych

Fundusze wspólnego inwestowania i 
ubezpieczenia dotyczące chorób zwierząt i 
roślin oraz incydentów środowiskowych 
oraz niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych

Or. es

Poprawka 1609
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:

1. Wsparcie w ramach tego środka 
obejmuje pomoc administracyjną i 
techniczną dla funduszy wspólnego 
inwestowania, które wypłacają rolnikom 
rekompensaty finansowe z tytułu strat 
gospodarczych spowodowanych 
wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin 
lub incydentem środowiskowym.
Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:

Or. en

Poprawka 1610
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 



AM\909514PL.doc 111/180 PE494.480v01-00

PL

inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.
Jednak generalnie rolnicy będą 
uprawnieni do rekompensaty jedynie 
wówczas, jeżeli podjęli wszelkie niezbędne 
środki zapobiegawcze w celu poprawy 
odporności ich gospodarstw rolnych na 
degradację środowiska, choroby zwierząt i 
roślin oraz zjawiska związane ze zmianą 
klimatu.

Or. en

Poprawka 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom, ich spółdzielniom lub 
organizacjom producentów uznanym w 
świetle art. 106 rozporządzenia (UE) nr 
(WORR/2012) rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.
Państwa członkowskie mogą łączyć 
systemy ubezpieczeń z systemami 
funduszy wspólnego inwestowania.

Or. pt

Poprawka 1612
Mariya Gabriel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

2. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.
Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o uzupełnieniu funduszy 
wspólnego inwestowania o systemy 
ubezpieczeń i spółdzielcze towarzystwa 
ubezpieczeń, w tym za pośrednictwem 
spółdzielni kredytowych.

Or. bg

Poprawka 1613
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć wyłącznie:

Wkład finansowy z wszelkich funduszy 
publicznych, takich jak EFRROW, oraz 
środków krajowych i regionalnych na 
rzecz funduszy wspólnego inwestowania
może dotyczyć wyłącznie:

Or. en

Poprawka 1614
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć wyłącznie:

Wkład finansowy na rzecz funduszy 
wspólnego inwestowania, o którym mowa 
w art. 37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć 
wyłącznie:

Or. fr

Poprawka 1615
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwot wypłaconych przez fundusz
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

b) kosztów administracyjnych 
prowadzenia funduszu wspólnego 
inwestowania;

Or. en

Poprawka 1616
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 

(b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
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celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu lub 
składek z tytułu umów ubezpieczenia 
zawartych z funduszem wspólnego 
inwestowania po cenie rynkowej.
Alternatywnie do tych kwot wkład 
finansowy może zostać przeznaczony na 
kapitał podstawowy i maksymalnie może 
wynosić 65% wkładu wpłaconego przez 
rolników.

Or. it

Poprawka 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników, ich spółdzielni 
lub organizacji producentów uznanych w 
świetle art. 106 rozporządzenia (UE) nr 
(WORR/2012).  Ponadto wkład finansowy 
może dotyczyć odsetek od pożyczek 
komercyjnych zaciągniętych przez fundusz 
wspólnego inwestowania w celu wypłaty 
rolnikom, ich spółdzielniom lub 
organizacjom producentów uznanym w 
świetle art. 106 rozporządzenia (UE) nr 
(WORR/2012) rekompensaty finansowej w 
przypadku kryzysu.

Or. pt

Poprawka 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć kapitału lub
odsetek od pożyczek komercyjnych 
zaciągniętych przez fundusz wspólnego 
inwestowania w celu wypłaty rolnikom 
rekompensaty finansowej w przypadku 
kryzysu.

Or. en

Poprawka 1619
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

skreślony

Or. it

Poprawka 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

skreślony

Or. pt
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Poprawka 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy może być 
częściowo zasilany z wkładu ze środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 1622
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.
Kwoty wypłacone przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników nie są zasilane 
z wkładu ze środków publicznych.

Or. en

Poprawka 1623
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa może być 



AM\909514PL.doc 117/180 PE494.480v01-00

PL

ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG.

przyznana tylko w odniesieniu do chorób, 
które nie są wywołane stosowaniem 
niezrównoważonych systemów, takich jak 
rolnictwo przemysłowe i monokultura.

Or. en

Poprawka 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG.

4. W przypadku chorób zwierząt 
rekompensata finansowa na mocy art. 37 
ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko w 
odniesieniu do chorób wymienionych w 
wykazie chorób zwierząt sporządzonym 
przez Światową Organizację Zdrowia 
Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 
90/424/EWG, a także w odniesieniu do 
jakiejkolwiek nowo pojawiającej się 
choroby, która nie figuruje w wykazach.

Or. es

Uzasadnienie

Z dnia na dzień pojawia się w Unii coraz więcej chorób – jak choroba niebieskiego języka, 
grypa ptaków czy choroba Schmallenberga – i które stanowią obecnie niezaprzeczalne 
zagrożenie.

Poprawka 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1626
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1627
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich do finansowania narzędzia 
stabilizacji dochodów nie jest właściwe, ponieważ może wiązać się z ogromnymi kosztami i 
niestabilnością, a w ekstremalnych przypadkach może przekroczyć kowtę przydziałów dla 
niektórych państw członkowskich w ramach drugiego filara, na co zwróciła uwagę Komisja 
Europejska w ocenie skutków.

Poprawka 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1629
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. it

Poprawka 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 

skreślony
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rolników rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów.

Or. de

Uzasadnienie

Takie możliwości stabilizacji dochodów są dużo bardziej nieskuteczne niż porównywalne i 
dostępne możliwości zabezpieczenia za pośrednictwem umów wstępnych i transakcji 
terminowych.

Poprawka 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę dochodów, które 
rolnik uzyskuje z produkcji rolnej na 
rynku. Płatności z funduszu wspólnego 
inwestowania na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dostosować ten środek do celu określonego w punkcie preambuły 37, celem tego środka 
powinno być raczej bezpieczeństwo dochodów niż zysk.
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Poprawka 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności na rzecz 
rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania lub z tytułu umowy 
ubezpieczenia rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów. Jeżeli ten 
środek zostanie wprowadzony do 
programów rozwoju obszarów wiejskich, 
przeznaczone fundusze będą 
proporcjonalne do ryzyka zagrażającego 
dochodom gospodarstw rolnych w danym 
państwie członkowskim lub danym 
regionie.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta proponuje, aby składki ubezpieczeniowe kwalifikowały się do uzyskania 
wsparcia za pomocą instrumentu stabilizacji dochodów. Określa ona również, w jaki sposób 
środek ten należy wprowadzić do programów rozwoju obszarów wiejskich, jeżeli do tego 
dojdzie.

Poprawka 1633
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Wsparcia można również 
udzielić w przypadku, gdy średnia wartość 
produkcji sprzedanej przez daną 
spółdzielnię czy organizację producentów 
przekracza 20% średniej wartości 
produkcji sprzedanej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności na rzecz 
rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania lub systemu ubezpieczeń
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów lub średnią wartość 
produkcji sprzedanej w przypadku 
spółdzielni i organizacji producentów.

Or. pt

Poprawka 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 



AM\909514PL.doc 123/180 PE494.480v01-00

PL

średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form produkcji związanej z działalnością 
powiązaną z działalnością rolniczą, 
wszelkich form wsparcia publicznego, po 
odjęciu kosztów produkcji. Płatności na 
rzecz rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania oraz wypłaty z tytułu 
ubezpieczeń lub na podstawie umowy 
ubezpieczenia zawartej z funduszem
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. it

Poprawka 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form produkcji związanej z działalnością 
powiązaną z działalnością rolniczą, 
wszelkich form wsparcia publicznego, po 
odjęciu kosztów produkcji. Płatności na 
rzecz rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania oraz wypłaty z tytułu 
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ubezpieczeń rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów.

Or. it

Poprawka 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 47 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania lub 
odszkodowania wypłacane przez zakłady 
ubezpieczeń na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. es

Poprawka 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
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można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania lub 
odszkodowania wypłacane przez zakłady 
ubezpieczeń na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 37 do artykułu dotyczącego instrumentu stabilizacji dochodów 
dodaje się ubezpieczenia oraz warunki wypłaty odszkodowania.

Poprawka 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego. Płatności z 
funduszu wspólnego inwestowania lub 
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wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

odszkodowania wypłacane przez zakłady 
ubezpieczeń na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 37. Skreśla się koszty produkcji, ponieważ w większości 
sektorów główną przyczyną braku równowagi w dochodach rolników jest wzrost kosztów i 
zamrożenie cen sprzedaży produktów.

Poprawka 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania lub 
odszkodowania wypłacane przez zakłady 
ubezpieczeń na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. es

Poprawka 1640
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności na rzecz 
rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania oraz wypłaty na podstawie 
umowy ubezpieczenia zawartej po cenach 
rynkowych rekompensują nie więcej niż 
70% utraconych dochodów.

Or. it

Poprawka 1641
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) 
można przyznać wyłącznie w przypadku, 
gdy spadek dochodu przekracza 30% 
średniego rocznego dochodu 
indywidualnego rolnika z poprzednich 
trzech lat lub średniej z trzech lat opartej 
na okresie pięciu wcześniejszych lat, z 
wyłączeniem wartości najwyższej i 
najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) 
dochód oznacza sumę przychodów, które 
rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich 
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form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

form wsparcia publicznego, po odjęciu 
kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz 
rolników rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów. Do obliczania strat 
poszczególnych rolników spowodowanych 
określonym wydarzeniem można 
wykorzystywać zweryfikowane systemy 
oparte na wskaźnikach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na wykorzystanie systemów opartych na wskaźnikach do obliczania strat, 
jeżeli państwa członkowskie chcą skorzystać z takich systemów, w celu uproszczenia 
administracyjnego.

Poprawka 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie przewidziane w art. 37 można 
również przyznać, jeżeli zmniejszenie 
rocznych dochodów wynosi ponad 30% 
kosztów danej uprawy lub danej hodowli 
poniesionych przez rolnika Ogólne 
dochody z uprawy lub hodowli 
odpowiadają sumie dochodów, jakie 
rolnik uzyska z rynku, w tym wszystkie 
rodzaje pomocy państwa, z wyjątkiem 
kosztów produkcji, płatności na rzecz 
rolników z funduszu wspólnego 
inwestowania lub towarzystwa 
ubezpieczeń, które rekompensują nie 
więcej niż 70% utraconych dochodów.

Or. es
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Poprawka 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania:

2. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze 
wspólnego inwestowania i składki 
ubezpieczeniowe:

Or. es

Poprawka 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zakładów ubezpieczeń oraz
zarządzania nimi, w szczególności w 
zakresie przyznawania rolnikom 
rekompensat w przypadku kryzysu oraz w 
zakresie zarządzania i monitorowania 
zgodności z tymi zasadami.

Or. es

Poprawka 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i umów ubezpieczenia oraz
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szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

zarządzania nimi, w szczególności w 
zakresie przyznawania rolnikom 
rekompensat w przypadku kryzysu oraz w 
zakresie zarządzania i monitorowania 
zgodności z tymi zasadami.

Or. it

Poprawka 1646
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu, w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami 
oraz z umowami ubezpieczenia.

Or. it

Poprawka 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom rekompensat w przypadku 
kryzysu oraz w zakresie zarządzania i 
monitorowania zgodności z tymi zasadami.

3. Państwa członkowskie określają zasady 
tworzenia funduszy wspólnego 
inwestowania i zarządzania nimi, w 
szczególności w zakresie przyznawania 
rolnikom, ich spółdzielniom i 
organizacjom producentów rekompensat 
w przypadku kryzysu oraz w zakresie 
zarządzania i monitorowania zgodności z 
tymi zasadami.
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Or. pt

Poprawka 1648
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
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

skreślony

Or. it

Poprawka 1649
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 
lit. c) może zostać udzielone w formie 
wkładu finansowego ze strony rolników 
na rzecz funduszu wspólnego 
inwestowania.
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Or. it

Poprawka 1650
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników lub kwoty na 
pokrycie kosztu umów ubezpieczenia, 
które mogą zostać zawarte przez rolników 
indywidualnie, bądź grupowo przez grupy 
rolników. Ponadto wkład finansowy może 
dotyczyć odsetek od pożyczek 
komercyjnych zaciągniętych przez fundusz 
wspólnego inwestowania w celu wypłaty 
rolnikom rekompensaty finansowej w 
przypadku kryzysu lub składek na umowy 
ubezpieczenia zawarte w funduszu 
wspólnego inwestowania po cenie 
rynkowej.
Alternatywnie do tych kwot wkład 
finansowy może zostać przeznaczony na 
kapitał podstawowy funduszy wspólnego 
inwestowania i maksymalnie może 
wynosić 65% wkładu wpłaconego przez 
rolników.

Or. it

Poprawka 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników lub kwoty na 
pokrycie kosztu umów ubezpieczenia, 
które mogą zostać zawarte przez rolników.
Ponadto wkład finansowy może dotyczyć 
odsetek od pożyczek komercyjnych 
zaciągniętych przez fundusz wspólnego 
inwestowania w celu wypłaty rolnikom 
rekompensaty finansowej w przypadku 
kryzysu lub składek na umowy 
ubezpieczenia zawarte w funduszu 
wspólnego inwestowania. Alternatywnie 
do tych kwot wkład finansowy może zostać 
przeznaczony na kapitał podstawowy 
funduszy wspólnego inwestowania i 
maksymalnie może wynosić 65% wkładu 
wpłaconego przez rolników.

Or. it

Poprawka 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) jest przyznawany wyłącznie
na pokrycie kosztów umów ubezpieczenia, 
które pokrywają straty dochodu, o których 
mowa w ust. 1 lub, zamiennie, wyłącznie
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
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finansowej w przypadku kryzysu.

Or. it

Poprawka 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania lub zakład 
ubezpieczeń jako finansowa rekompensata 
dla rolników. Ponadto wkład finansowy 
może dotyczyć odsetek od pożyczek 
komercyjnych zaciągniętych przez fundusz 
wspólnego inwestowania w celu wypłaty 
rolnikom rekompensaty finansowej w 
przypadku kryzysu.

Or. es

Poprawka 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 
37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie 
kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników, spółdzielni i 
organizacji producentów. Ponadto wkład 
finansowy może dotyczyć odsetek od 
pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz wspólnego inwestowania w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
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finansowej w przypadku kryzysu.

Or. pt

Poprawka 1655
Giancarlo Scottà, 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
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 
lit. c) może zostać udzielone w formie 
wkładu finansowego ze strony rolników 
na rzecz funduszu wspólnego 
inwestowania. Państwa członkowskie 
określają zasady wkładu rolników na 
rzecz funduszu.

Or. it

Poprawka 1656
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

skreślony

Or. it

Poprawka 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

skreślony

Or. pt

Poprawka 1658
Paolo De Castro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Państwa członkowskie określają zasady 
wkładu rolników na rzecz funduszu.

Or. it

Poprawka 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy może być 
częściowo zasilany z wkładu ze środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Początkowy kapitał podstawowy nie jest 
zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy funduszu 
wspólnego inwestowania nie jest zasilany 
z wkładu ze środków publicznych.

Or. it

Poprawka 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Właściwy organ danego państwa 
członkowskiego powinien uznać w 
oficjalnym oświadczeniu, że dochody 
rolnika znacznie się zmniejszyły. W 
stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
ustanowić kryteria, na podstawie których 
będzie można uważać, że wystąpienie 
wymienionych okoliczności zostało
formalnie uznane. Przy wypłacie 
odszkodowań przez zakład ubezpieczeń 
nie wymaga się ani nie wyszczególnia 
rodzaju ani wielkości przyszłej produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 37 do artykułu dotyczącego instrumentu stabilizacji dochodów 
dodaje się zakłady ubezpieczeń oraz warunki wypłaty odszkodowania.

Poprawka 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5



PE494.480v01-00 138/180 AM\909514PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej 
stawki określonej w załączniku I.

5. Właściwy organ danego państwa 
członkowskiego powinien uznać w 
oficjalnym oświadczeniu, że dochody 
rolnika znacznie się zmniejszyły.

Or. es

Poprawka 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą z wyprzedzeniem 
określić kryteria, na podstawie których 
będzie można wydać takie oficjalne 
oświadczenie.

Or. es

Poprawka 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wypłacie odszkodowań przez zakład 
ubezpieczeń nie wymaga się ani nie 
wyszczególnia rodzaju ani wielkości 
przyszłej produkcji.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wymienić ubezpieczenia i warunki wypłaty odszkodowania.
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Poprawka 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Zasady wdrażania środków
Komisja w drodze aktów wykonawczych 
przyjmuje zasady wdrażania środków 
określonych w niniejszej części, dotyczące:
a) procedur wyboru organów lub 
podmiotów oferujących usługi doradcze w 
zakresie gospodarstwa rolnego i leśnictwa, 
w zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym lub pomocy oraz degresywnego 
charakteru pomocy w ramach środka 
dotyczącego usług doradczych, o którym 
mowa w art. 16;
b) oceny przez państwa członkowskie 
postępów w realizacji planu operacyjnego, 
wariantów płatności, a także warunków 
dostępu młodych rolników do innych 
środków w ramach środka dotyczącego 
rozwoju gospodarstw rolnych i 
działalności gospodarczej, o którym mowa 
w art. 20;
c) określenia granicy z innymi środkami, 
konwersji na jednostki inne niż stosowane 
w załączniku I, obliczenia kosztów 
transakcyjnych i konwersji lub 
dostosowania zobowiązań w ramach 
środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, 
o którym mowa w art. 29, środka 
dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o 
którym mowa w art. 30, i środka 
dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i 
klimatycznych oraz ochrony lasu, o 
którym mowa w art. 35;
d) możliwości wykorzystania 
standardowych założeń dotyczących 
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utraconych dochodów w ramach środków, 
o których mowa w art. 29, 30, 31, 32, 34 i 
35, oraz kryteriów stosowanych do 
obliczania tych dochodów;
e) obliczania kwoty wsparcia, gdy 
operacja kwalifikuje się do wsparcia w 
ramach więcej niż jednego środka.
Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

Or. en

Poprawka 1666
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Zasady wdrażania środków
Komisja w drodze aktów wykonawczych 
przyjmuje zasady wdrażania środków 
określonych w niniejszej części, dotyczące:
a) procedur wyboru organów lub 
podmiotów oferujących usługi doradcze w 
zakresie gospodarstwa rolnego i leśnictwa, 
w zakresie zarządzania gospodarstwem 
rolnym lub pomocy oraz degresywnego 
charakteru pomocy w ramach środka 
dotyczącego usług doradczych, o którym 
mowa w art. 16;
b) oceny przez państwa członkowskie 
postępów w realizacji planu operacyjnego, 
wariantów płatności, a także warunków 
dostępu młodych rolników do innych 
środków w ramach środka dotyczącego 
rozwoju gospodarstw rolnych i 
działalności gospodarczej, o którym mowa 
w art. 20;
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c) określenia granicy z innymi środkami, 
konwersji na jednostki inne niż stosowane 
w załączniku I, obliczenia kosztów 
transakcyjnych i konwersji lub 
dostosowania zobowiązań w ramach 
środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, 
o którym mowa w art. 29, środka 
dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o 
którym mowa w art. 30, i środka 
dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i 
klimatycznych oraz ochrony lasu, o 
którym mowa w art. 35;
d) możliwości wykorzystania 
standardowych założeń dotyczących 
utraconych dochodów w ramach środków, 
o których mowa w art. 29, 30, 31, 32, 34 i 
35, oraz kryteriów stosowanych do 
obliczania tych dochodów;
e) obliczania kwoty wsparcia, gdy 
operacja kwalifikuje się do wsparcia w 
ramach więcej niż jednego środka.
Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

Or. it

Poprawka 1667
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oceny przez państwa członkowskie 
postępów w realizacji planu operacyjnego, 
wariantów płatności, a także warunków 
dostępu młodych rolników do innych 
środków w ramach środka dotyczącego 
rozwoju gospodarstw rolnych i 
działalności gospodarczej, o którym mowa 
w art. 20;

b) oceny przez państwa członkowskie 
postępów w realizacji planu operacyjnego;
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Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o dostępie do innych środków nie ma charakteru czysto technicznego.

Poprawka 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określenia granicy z innymi środkami, 
konwersji na jednostki inne niż stosowane 
w załączniku I, obliczenia kosztów 
transakcyjnych i konwersji lub 
dostosowania zobowiązań w ramach 
środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, 
o którym mowa w art. 29, środka 
dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o 
którym mowa w art. 30, i środka 
dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i 
klimatycznych oraz ochrony lasu, o którym 
mowa w art. 35;

c) określenia granicy z innymi środkami, 
konwersji na jednostki inne niż stosowane 
w załączniku I, obliczenia kosztów 
transakcyjnych i konwersji lub 
dostosowania zobowiązań w ramach 
środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, 
o którym mowa w art. 29, środka 
dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o 
którym mowa w art. 30, środka 
dotyczącego dobrostanu zwierząt, o 
którym mowa w art. 34, i środka 
dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i 
klimatycznych oraz ochrony lasu, o którym 
mowa w art. 35;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 34 również wspomniano o kosztach transakcyjnych, w związku z czym należy o nim 
wspomnieć w tym kontekście obok kosztów transakcyjnych związanych z innymi środkami.

Poprawka 1669
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 a (nowy)



AM\909514PL.doc 143/180 PE494.480v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących wariantu 
płatności, a także warunków dostępu 
młodych rolników do innych środków w 
ramach środka dotyczącego rozwoju 
gospodarstw rolnych i działalności 
gospodarczej, o którym mowa w art. 20.

Or. de

Poprawka 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również 
wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą.

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również:

a) wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą, lub

b) wdrażać samodzielnie lub z partnerami 
działania o szerokim zakresie 
terytorialnym zwane „projektem 
parasolowym” w ramach lokalnej strategii 
rozwoju.

Or. enUzasadnienie

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
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realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Poprawka 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również 
wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą.

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
lokalne grupy działania mogą również 
wykonywać dodatkowe zadania 
powierzone im przez instytucję 
zarządzającą lub agencję płatniczą, chyba 
że mają one bezpośredni związek z 
gospodarstwami rolnymi.

Or. es

Uzasadnienie

To właściwe organy publiczne, a nie lokalne grupy działania, powinny zarządzać różnymi 
środkami rozwoju obszarów wiejskich, skierowanymi do beneficjentów posiadających 
gospodarstwa rolne.

Poprawka 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 

2. Lokalne grupy działania mogą złożyć 
wniosek do właściwej agencji płatniczej o 
wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość 
określona jest w programie rozwoju 
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obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 50% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

obszarów wiejskich. Kwota zaliczki nie 
przekracza 80% wsparcia publicznego 
związanego z kosztami bieżącymi i 
kosztami aktywizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczne problemy lokalnych grup działania w dostępie do kredytów, 
proponujemy zwiększyć kwotę zaliczki do 80%.

Poprawka 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowanie zdolności, szkolenie i 
tworzenie sieci kontaktów w celu 
przygotowania i wdrożenia lokalnej 
strategii rozwoju.

b) budowanie zdolności, szkolenie i 
tworzenie sieci kontaktów w celu 
przygotowania i wdrożenia lokalnej 
strategii rozwoju kierowanego przez 
społeczność.

Or. en

Poprawka 1674
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie działań dotyczących 
alternatywnych metod żywienia ludności, 
inicjatyw na rzecz kształcenia i 
uczestnictwa w zakresie promocji zdrowia, 
działań na rzecz suwerenności 
żywnościowej oraz działań dotyczących 
aspektów jakości produktów 
żywnościowych i dobrostanu zwierząt.
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Or. en

Poprawka 1675
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działania promujące lokalne 
uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu 
ulepszonej opieki medycznej, edukacji, 
działań kulturalnych i innych obszarów 
lokalnych usług publicznych.

Or. en

Poprawka 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wsparcie przygotowawcze, o którym 
mowa w lit. b) może przybierać formę 
zaliczki finansowanej do 100% ze środków 
publicznych, o ile program przewiduje 
taką możliwość.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy dodać dodatkowy ustęp wprowadzający zasady umożliwiające wypłatę zaliczki 
do wysokości 100% na realizację projektu parasolowego. Projekty takie angażowałyby 
bezpośrednio partnerów, którzy nie wnioskują indywidualnie o wsparcie ze względu na 
ograniczenia finansowe.  W ramach projektu parasolowego LGD mogłaby przekazywać 
środki finansowe swoim partnerom tytułem zaliczki.
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Poprawka 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b a) podmioty, które zmierzają do 
osiągnięcia celów rozwoju zgodnych z 
priorytetami określonymi w art. 5 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 1678
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
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy projekty współpracy nie 
są wybierane przez lokalne grupy 
działania, państwa członkowskie 
ustanawiają system ciągłego naboru 
wniosków w sprawie projektów 
współpracy.

Państwa członkowskie ustanawiają system 
ciągłego naboru wniosków w sprawie 
projektów współpracy.

Or. it

Poprawka 1679
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy projekty współpracy nie 
są wybierane przez lokalne grupy 
działania, państwa członkowskie 
ustanawiają system ciągłego naboru 
wniosków w sprawie projektów 
współpracy.

Państwa członkowskie ustanawiają system 
ciągłego naboru wniosków w sprawie 
projektów współpracy.

Or. it

Poprawka 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy projekty współpracy nie 
są wybierane przez lokalne grupy 
działania, państwa członkowskie 
ustanawiają system ciągłego naboru 
wniosków w sprawie projektów 
współpracy.

W przypadku gdy projekty współpracy nie 
są wybierane przez lokalne grupy 
działania, państwa członkowskie 
ustanawiają system ciągłego naboru 
wniosków w sprawie projektów 
współpracy, przestrzegając terminów 
wyznaczonych w tym celu przez Komisję.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wyznaczyć dla całej Unii jeden wspólny termin składania wniosków w 
sprawie projektów współpracy transnarodowej. Jeżeli nie określi się wspólnego terminu, 
realizacja operacji tego rodzaju będzie prawie niemożliwa.

Poprawka 1681
James Nicholson, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami działań 
informacyjnych dotyczących lokalnej 
strategii rozwoju, a także zadań 
związanych z opracowaniem projektu.

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami występującymi 
w celu ułatwienia wymiany między 
zainteresowanymi stronami, 
informowania o lokalnej strategii rozwoju
i promowania jej, a także wspierania 
potencjalnych beneficjentów w zakresie 
opracowywania projektów i 
przygotowywania wniosków.

Or. en

Poprawka 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami działań 
informacyjnych dotyczących lokalnej 
strategii rozwoju, a także zadań 
związanych z opracowaniem projektu.

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami występującymi 
w celu ułatwienia wymiany między 
zainteresowanymi stronami, 
informowania o lokalnej strategii rozwoju
i promowania jej, a także wspierania 
potencjalnych beneficjentów w zakresie 
opracowywania projektów i 
przygotowywania wniosków.

Or. en

Poprawka 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami działań 
informacyjnych dotyczących lokalnej 
strategii rozwoju, a także zadań 
związanych z opracowaniem projektu.

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których 
mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr [CSF/2012], są kosztami działań
określonych w art. 30 pkt 3 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], 
działań informacyjnych dotyczących 
lokalnej strategii rozwoju, a także zadań 
związanych z opracowaniem projektu.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 30 pkt 3 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012] określa obowiązkowe działania, jakie mają 
realizować lokalne grupy działania. Dlatego też należy dodać wyraźne odniesienie do 
środków finansowych, jakie będzie można przeznaczyć na realizację tych działań.

Poprawka 1684
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju inwestycji, w przypadku gdy 
inwestycja może mieć niekorzystne skutki 
dla środowiska.

skreślony

Or. it

Poprawka 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju inwestycji, w przypadku gdy 
inwestycja może mieć niekorzystne skutki 
dla środowiska.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Proponujemy usunięcie przepisów mówiących o konieczności przeprowadzania ocen 
oddziaływania na środowisko dla wszystkich operacji. Należy wskazać, że ocena taka 
powinna być przeprowadzona wyłącznie dla inwestycji, dla których zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jest ona wymagana.

Poprawka 1686
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
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju inwestycji, w przypadku gdy 
inwestycja może mieć niekorzystne skutki 
dla środowiska.

skreślony

Or. it
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Poprawka 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju inwestycji, w przypadku gdy 
inwestycja może mieć niekorzystne skutki 
dla środowiska.

skreślony

Or. it

Poprawka 1688
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska.

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska. Wspiera się wyłącznie 
inwestycje wnoszące istotny wkład w 
ochronę środowiska naturalnego, klimatu 
i dobrostanu zwierząt oraz znacznie 
wykraczające poza przewidziane prawem
normy.

Or. en
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Poprawka 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska.

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska. Nie udziela się wsparcia 
inwestycjom w systemy hodowli, które z 
dużym prawdopodobieństwem mogą mieć 
szkodliwe skutki dla dobrostanu zwierząt.

Or. en

Poprawka 1690
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska.

1. Kwalifikujące się do wsparcia z 
EFRROW operacje inwestycyjne są 
poprzedzane oceną spodziewanego 
oddziaływania na środowisko zgodnie z 
przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
inwestycji, w przypadku gdy inwestycja 
może mieć niekorzystne skutki dla 
środowiska. Państwa członkowskie 
priorytetowo traktują inwestycje, które 
znacznie poprawiają działanie 
gospodarstw w zakresie ochrony 
środowiska, klimatu i dobrostanu 
zwierząt, które pomagają zdywersyfikować 
strumienie dochodów rolników oraz w 
których uczestniczą grupy rolników, 
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przedsiębiorstwa, i sieci i stowarzyszenia 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w 
ramach wspólnych działań i inwestycji.

Or. en

Poprawka 1691
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z 
leasingiem, lub modernizacji 
nieruchomości;

a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z 
leasingiem, lub modernizacji 
nieruchomości, przy czym priorytetowo 
traktuje się materiały budowlane 
oszczędne pod względem zużycia energii i 
przyjazne dla klimatu;

Or. en

Poprawka 1692
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych 
maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym 
oprogramowania komputerowego, do 
wartości rynkowej majątku;

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych 
maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym 
oprogramowania komputerowego, do 
wartości rynkowej majątku; inwestycje te 
muszą uwzględniać najlepsze standardy 
efektywności energetycznej i muszą 
reagować na wyzwania związane ze 
zmianą klimatu oraz utratą różnorodności 
biologicznej i żyzności gleby;

Or. en
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Poprawka 1693
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych
maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym 
oprogramowania komputerowego, do 
wartości rynkowej majątku;

b) kosztów zakupu lub leasingu maszyn, 
urządzeń i wyposażenia, w tym 
oprogramowania komputerowego, do 
wartości rynkowej majątku;

Or. fr

Poprawka 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) korzystania z doradztwa w celu 
ułatwienia trwałych i rentownych metod 
produkcji.

Or. en

Poprawka 1695
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) korzystania z doradztwa w celu 
ułatwienia trwałych i rentownych metod 
produkcji.
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Or. en

Uzasadnienie

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be  equally eligible for EAFRD support investment operations as this will  
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Poprawka 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) kosztów usług doradczych mających 
na celu ułatwienie stosowania bardziej 
zrównoważonych i opłacalnych metod 
produkcji.

Or. es

Poprawka 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) Państwa członkowskie zapewniają 
pierwszeństwo w dostępie do zachęt do 
inwestowania oraz wyższą o 20% stawkę 
wkładu finansowego gospodarstwom, 
które poprzez konsolidację gruntów 
tworzą jednostki produkcyjne na większą 
skalę.
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Or. it

Poprawka 1698
Béla Glattfelder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku budowy lub poważnego 
remontu jakiegokolwiek budynku za 
wydatki kwalifikowalne uznaje się tylko 
inwestycje, które spowodują, że co 
najmniej 50% zapotrzebowania tego 
budynku na energię zostanie pokryte z 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Poprawka 1699
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

skreślony

Or. it
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Poprawka 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

skreślony

Or. pt

Poprawka 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 

skreślony
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że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

Or. pt

Poprawka 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. W przypadku nawadniania do wsparcia 
kwalifikują się wyłącznie inwestycje
realizowane na obszarach, dla których 
opracowano plany zarządzania 
dorzeczami zgodnie z dyrektywą 
2000/60/WE oraz odnośne programy 
wykonawcze, o ile spełniają one ich cele 
środowiskowe. W przypadku inwestycji w 
nowe instalacje nawadniające oraz w 
rozbudowę istniejących instalacji należy 
sporządzić niezależną analizę 
środowiskową, która dostarcza dowodów 
na to, że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

Or. de

Poprawka 1703
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 

3. W przypadku nawadniania wydatkami 
kwalifikowalnymi są wyłącznie inwestycje
realizowane w obszarach, dla których 
istnieją plany gospodarowania wodami w
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o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

dorzeczach w rozumieniu dyrektywy 
2000/60/WE oraz odpowiednie programy 
działań, zgodne z ich celami 
środowiskowymi.  W przypadku inwestycji 
skutkujących rozszerzeniem 
nawadnianego obszaru wymagana jest 
również niezależna analiza środowiskowa.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być żadnej dyskryminacji między starymi i nowymi państwami członkowskimi, 
lecz należy dla wszystkich państw członkowskich przewidzieć ramy gwarantujące, że 
inwestycje w zakresie nawadniania nie będą miały negatywnych skutków dla zasobów 
wodnych. Ramy te powinny być bardziej surowe, jeżeli inwestycje rozszerzają nawadniane 
obszary, aby uwzględnić wyższe ryzyko. Komisja powinna być uprawniona do określenia 
minimalnych standardów, jakich należy przestrzegać w tych ramach.

Poprawka 1704
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania wydatkami 
kwalifikowalnymi są wyłącznie inwestycje
realizowane w obszarach, dla których 
istnieją plany gospodarowania wodami w
dorzeczach w rozumieniu dyrektywy 
2000/60/WE oraz odpowiednie programy 
działań, zgodne z ich celami 
środowiskowymi.  W przypadku inwestycji 
skutkujących rozszerzeniem 
nawadnianego obszaru wymagana jest 
również niezależna analiza środowiskowa.

Or. en
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Poprawka 1705
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje spełniające następujące 
warunki:

a)  plan zagospodarowania wód, zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2000/60/WE został 
przedstawiony Komisji dla całego regionu, 
w którym dokonano inwestycji oraz 
innych regionów, których środowisko 
może zostać objęte inwestycjami. Planowi 
zagospodarowania wód musi towarzyszyć 
program środków, z którymi inwestycje 
muszą być spójne;
b) wodomierze pozwalające zmierzyć 
zużycie wody w ramach wspieranych 
inwestycji muszą być zainstalowane lub 
zostać zainstalowane jako część 
inwestycji;
c) w przypadku udoskonaleń 
wprowadzonych do istniejącej instalacji 
nawadniania, inwestycja jest 
dopuszczalna tylko wówczas, gdy :
(i) prowadzi do zwiększenia o co najmniej 
20% skuteczności wykorzystania wody;
(ii) w przypadku gdy inwestycja dotyczy 
wód o statusie określonym w planie 
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gospodarowania danym zbiornikiem jako 
niewystarczająco dobry w związku z 
jakością wody, zapewnia się ograniczenie 
zużycia wody przez indywidualne 
gospodarstwa o co najmniej 20% .
Inwestycje w zbiorniki wody zapasowej 
wykorzystywane w okresach, gdy stan 
wody jest wyjątkowo niski, są 
dopuszczalne bez szczególnych warunków.
d) Inwestycje związane z rozbudową sieci 
wodociągów są dopuszczalne wyłącznie w 
przypadku:
(i) wykorzystania wody w rolnictwie oraz
(ii) inwestycji, które nie mają wpływu na 
stan wód o statusie określonym w planie 
gospodarowania danym zbiornikiem jako 
niewystarczająco dobry w związku z 
jakością wody.

Or. fr

Poprawka 1706
Eric Andrieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje spełniające następujące 
warunki:
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a)  plan zagospodarowania wód, zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2000/60/WE został 
przedstawiony Komisji dla całego regionu, 
w którym dokonano inwestycji oraz 
innych regionów, których środowisko 
może zostać objęte inwestycjami. Planowi 
gospodarowania zbiornikiem wodnym 
musi towarzyszyć program środków, z 
którymi inwestycje muszą być spójne;
b) wodomierze pozwalające zmierzyć 
zużycie wody w ramach wspieranych 
inwestycji muszą być zainstalowane lub 
zostać zainstalowane jako część 
inwestycji;
c) w przypadku udoskonaleń 
wprowadzonych do istniejącej instalacji 
nawadniania, inwestycja jest 
dopuszczalna tylko wówczas, gdy :
(i) prowadzi do zwiększenia o co najmniej 
25% skuteczności wykorzystania wody;
(ii) w przypadku gdy inwestycja dotyczy 
wód o statusie określonym w planie 
gospodarowania danym zbiornikiem jako 
niewystarczająco dobry w związku z 
jakością wody, zapewnia się ograniczenie 
zużycia wody przez indywidualne 
gospodarstwa o co najmniej 20%;
(iii) inwestycje w zbiorniki wody 
zapasowej wykorzystywane w okresach, 
gdy stan wody jest wyjątkowo niski, nie są 
objęte dwoma wymogami przedstawionymi 
w pkt (i) i (ii);
d) inwestycje związane z rozbudową sieci 
wodociągów są dopuszczalne wyłącznie w 
przypadku: (i) wykorzystania wody w 
rolnictwie,
(ii) gdy inwestycje nie mają wpływu na 
stan wód o statusie określonym w planie 
gospodarowania danym zbiornikiem jako 
niewystarczająco dobry w związku z 
jakością wody. et
(iii) gdy niezależna analiza środowiskowa 
wykaże, że inwestycje te nie przyniosą 
poważnych ujemnych skutków dla 
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środowiska.

Or. fr

Poprawka 1707
Alyn Smith
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. W przypadku nawadniania

a) w odniesieniu do istniejącego sprzętu 
oraz modernizacji infrastruktury 
przechowywania i transportu za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 10%; w przypadku 
modernizacji sprzętu i praktyk 
nawadniania działek za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 



AM\909514PL.doc 165/180 PE494.480v01-00

PL

dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

b) inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy wpisują 
się one w ramy terytorialnej strategii 
dostosowania do zmiany klimatu, a zatem 
opierają się wyłącznie na wyborze 
systemów i urządzeń oszczędnych pod 
względem wykorzystania wody.

Or. fr

Poprawka 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku infrastruktur i sprzętu do
nawadniania za wydatki kwalifikowalne 
uznaje się wydatki mające na celu 
zwiększenie wydajności w zakresie zużycia 
wody i energii w rolnictwie, wydatki 
mające na celu zwiększenia gwarancji 
zaopatrzenia produkcji rolnej w wodę, 
oraz inwestycje w nowe grunty 
nawadniane, realizowane w ramach 
planów o interesie krajowym lub planów 
polityki regionalnej, które przyczyniają się 
do rozwoju obszarów wiejskich i 
przywrócenia równowagi terytorialnej.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90, aby określać minimalne 
normy wydajnego zużycia wody oraz 
sprzętu nawadniającego wydajnego z 
punktu widzenia środowiska naturalnego.

Or. es
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Uzasadnienie

Nie można wykluczyć z EFRROW działań dotyczących nowych gruntów nawadnianych ani ich 
konsolidacji. Ponadto może się zdarzyć, że wykorzysta się uzdatnionę wodę pochodzącą z 
oczyszczalni ścieków, bez zmniejszenia zużycia, lecz z korzyścią dla środowiska naturalnego i 
dlatego nie powinno się wykluczać z EFRROW takich działań. Nie należy również wykluczać 
działań nawadniających mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Poprawka 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego
wpływu na środowisko.

3. W przypadku infrastruktur i sprzętu do
nawadniania za wydatki kwalifikowalne 
uznaje się wydatki mające na celu 
zwiększenie wydajności w zużyciu wody i 
energii w rolnictwie, wydatki mające na 
celu zwiększenia gwarancji zaopatrzenia
gospodarstw rolnych w wodę, oraz
inwestycje w nowe grunty nawadniane 
realizowane w ramach planów o interesie 
krajowym lub planów polityki regionalnej,
które przyczyniają się do rozwoju 
obszarów wiejskich i przywrócenia 
równowagi terytorialnej. W każdym
przypadku należy dostarczyć dowodów na 
to, że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

Or. es

Poprawka 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku infrastruktur i sprzętu do
nawadniania za wydatki kwalifikowalne 
uznaje się wydatki mające na celu
zwiększenie wydajności w zużyciu wody i 
energii w rolnictwie, wydatki mające na 
celu zwiększenia gwarancji zaopatrzenia 
gospodarstw rolnych w wodę, oraz
inwestycje w nowe grunty nawadniane 
realizowane w ramach planów o interesie 
krajowym lub planów polityki regionalnej,
które przyczyniają się do rozwoju 
obszarów wiejskich i przywrócenia 
równowagi terytorialnej. W każdym
przypadku należy dostarczyć dowodów na 
to, że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

Or. es

Poprawka 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku infrastruktur i sprzętu do
nawadniania za wydatki kwalifikowalne 
uznaje się wydatki mające na celu 
zwiększenie wydajności w zużyciu wody i 
energii w rolnictwie; wydatki mające na 
celu zwiększenia gwarancji zaopatrzenia 
gospodarstw rolnych w wodę, oraz
inwestycje w nowe grunty nawadniane 
realizowane w ramach planów o interesie 
krajowym lub planów polityki regionalnej,
które przyczyniają się do rozwoju 
obszarów wiejskich i przywrócenia 
równowagi terytorialnej. W każdym
przypadku należy dostarczyć dowodów na 
to, że dana inwestycja ma charakter 
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zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić inwestycje w nowe grunty nawadniane, szczególnie w państwach 
położonych na południu Europy. Uważamy ponadto, że zmniejszenie zużycia wody o 25% jest 
zbyt wysokim wymogiem.

Poprawka 1712
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. Inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające są wydatkami 
kwalifikowalnymi, jeżeli dana inwestycja 
ma zrównoważony charakter i jest zgodna 
z ramową dyrektywą wodną. Inwestycje 
związane z modernizacją istniejących 
systemów są wydatkami 
kwalifikowalnymi, jeżeli udowodnione 
zostało, że poprawiają one wykorzystanie 
wody w obrębie parametrów określonych 
w planach wydajnego użytkowania wody 
opracowanych zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną.

Or. pt

Poprawka 1713
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe
inwestycje, w tym działania na rzecz 
utrzymania działalności gospodarstw, 
systemów upraw i/oraz modernizacji 
istniejących systemów w celu większej 
racjonalizacji zużycia wody. Komisja 
zgodnie z art. 90 jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących minimalnych norm w 
zakresie racjonalnego zużycia wody i 
wpływu urządzeń nawadniających na 
środowisko.

Or. it

Poprawka 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe
inwestycje, w tym przystosowanie i 
modernizację istniejących systemów, w 
celu większej racjonalizacji zużycia wody.
Państwa członkowskie ustanawiają 
minimalne wymogi w zakresie 
racjonalnego zużycia wody i wpływu 
urządzeń nawadniających na środowisko.

Or. it
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Poprawka 1715
Giancarlo Scottà, 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
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa dostarcza dowodów na to, 
że dana inwestycja ma charakter 
zrównoważony i nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe
inwestycje, w tym działania na rzecz 
utrzymania działalności gospodarstw, 
systemów upraw i/lub modernizacji 
istniejących systemów w celu większej 
racjonalizacji zużycia wody.

Or. it

Poprawka 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe
inwestycje, w tym modernizację 
istniejących systemów mającą na celu 
bardziej racjonalne zużycie wody i 
propagowanie ponownego wykorzystania 
wody ściekowej. Na zasadzie odstępstwa w 
państwach członkowskich, które 
przystąpiły do Unii po 2004 r., inwestycje 
w nowe instalacje nawadniające można 
uznać za wydatki kwalifikowalne, w 
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inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

Or. en

Poprawka 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się nowe
inwestycje, w tym modernizację 
istniejących systemów mającą na celu 
bardziej racjonalne zużycie wody. Na 
zasadzie odstępstwa w państwach 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
po 2004 r., inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające można uznać za wydatki 
kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza 
środowiskowa, o ile wymagana jest przez 
prawo, dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja poprawki 32.

Poprawka 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25% oraz inwestycje, które, 
dzięki modernizacji sprzętu, będą 
wywierały pozytywny wpływ na 
środowisko. Na zasadzie odstępstwa w 
państwach członkowskich, które 
przystąpiły do Unii po 2004 r., inwestycje 
w nowe instalacje nawadniające można 
uznać za wydatki kwalifikowalne, w 
przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

Or. es

Poprawka 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r., 
inwestycje w nowe instalacje nawadniające 
można uznać za wydatki kwalifikowalne, 
w przypadku gdy analiza środowiskowa 
dostarcza dowodów na to, że dana 
inwestycja ma charakter zrównoważony i 
nie ma negatywnego wpływu na 
środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki 
kwalifikowalne uznaje się wyłącznie 
inwestycje, które prowadzą do 
zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody 
o co najmniej 25%. Na zasadzie 
odstępstwa w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do Unii po 2004 r. i w 
państwach członkowskich basenu Morza 
Śródziemnego, inwestycje w nowe
instalacje nawadniające można uznać za 
wydatki kwalifikowalne. W odniesieniu do 
infrastruktur, należy wykazać za pomocą 
analizy środowiskowej, że dana inwestycja 
ma charakter zrównoważony i nie ma 
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negatywnego wpływu na środowisko.

Or. es

Uzasadnienie

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión.Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
25%, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.

Poprawka 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Inwestycje w nowe instalacje 
nawadniające są wydatkami 
kwalifikowalnymi, jeżeli dana inwestycja 
ma zrównoważony charakter i jest zgodna 
z ramową dyrektywą wodną. Inwestycje 
związane z modernizacją istniejących 
systemów są wydatkami 
kwalifikowalnymi, jeżeli udowodnione 
zostało, że poprawiają one wykorzystanie 
wody w obrębie parametrów określonych 
w planach wydajnego użytkowania wody 
opracowanych zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną.

Or. pt

Poprawka 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku inwestycji rolnych zakup 
praw do produkcji rolnej, uprawnień do 
płatności, zwierząt, roślin jednorocznych i 
ich sadzenie nie kwalifikują się do 
wsparcia inwestycyjnego. W przypadku 
przywracania potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. b) 
wydatki na zakup zwierząt mogą być 
jednak wydatkami kwalifikowalnymi.

4. W przypadku inwestycji rolnych zakup 
praw do produkcji rolnej, uprawnień do 
płatności, zwierząt, roślin jednorocznych i 
ich sadzenie nie kwalifikują się do 
wsparcia inwestycyjnego. W przypadku 
przywracania potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych i niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych, zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. 
b) wydatki na zakup zwierząt mogą być 
jednak wydatkami kwalifikowalnymi.

Or. it

Poprawka 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Beneficjenci środków wsparcia 
inwestycji mogą wnioskować do 
właściwych agencji płatniczych o wypłatę 
zaliczki w wysokości do 50% pomocy 
publicznej związanej z daną inwestycją, 
jeżeli taką możliwość przewiduje program 
rozwoju obszarów wiejskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że ograniczenie wysokości zaliczek jedynie w przypadku realizacji inwestycji nie 
jest uzasadnione. Dlatego proponujemy skreślenie ust. 5 i dodanie w art. 70 przepisu 
określającego, że zaliczki wypłacane są z tytułu realizacji wszelkich operacji akceptowanych 
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.
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Poprawka 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne, a także warunków, jakie 
muszą zostać spełnione w odniesieniu do 
minimalnych norm dotyczących 
zwiększenia wydajności systemów 
nawadniających, aby móc przyznać 
wsparcie nowym inwestycjom w istniejące 
instalacje nawadniające lub w ich 
rozbudowę.

Or. de

Poprawka 1724
Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne, a także minimalnych 
norm efektywnego gospodarowania wodą 
w przypadku inwestycji w istniejące 
systemy nawadniania lub inwestycji 
rozszerzających nawadniany obszar.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być żadnej dyskryminacji między starymi i nowymi państwami członkowskimi, 
lecz należy dla wszystkich państw członkowskich przewidzieć ramy gwarantujące, że 
inwestycje w zakresie nawadniania nie będą miały negatywnych skutków dla zasobów 
wodnych. Ramy te powinny być bardziej surowe, jeżeli inwestycje rozszerzają nawadniane 
obszary, aby uwzględnić wyższe ryzyko. Komisja powinna być uprawniona do określenia 
minimalnych standardów, jakich należy przestrzegać w tych ramach.

Poprawka 1725
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, 
na jakich inne koszty związane z umowami 
leasingu, urządzeniami używanymi i 
zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi 
mogą być uważane za wydatki 
kwalifikowalne, a także minimalnych 
norm bezpieczeństwa efektywnego 
gospodarowania wodą w przypadku 
inwestycji w istniejące systemy 
nawadniania lub inwestycji 
rozszerzających nawadniany obszar..

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być żadnej dyskryminacji między starymi i nowymi państwami członkowskimi, 
lecz należy dla wszystkich państw członkowskich przewidzieć ramy gwarantujące, że 
inwestycje w zakresie nawadniania nie będą miały negatywnych skutków dla zasobów 
wodnych. Ramy te powinny być bardziej surowe, jeżeli inwestycje rozszerzają nawadniane 
obszary, aby uwzględnić wyższe ryzyko. Komisja powinna być uprawniona do określenia 
minimalnych standardów, jakich należy przestrzegać w tych ramach.
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Poprawka 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
określa kryteria wyboru operacji w ramach 
wszystkich środków. Celem kryteriów 
wyboru jest zapewnienie równego 
traktowania wnioskodawców, lepszego 
wykorzystania zasobów finansowych i 
ukierunkowanie środków zgodnie z 
priorytetami Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Przy określaniu 
kryteriów wyboru w odniesieniu do małych 
dotacji uwzględniana jest zasada 
proporcjonalności.

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
określa kryteria wyboru operacji w ramach 
wszystkich środków. Celem kryteriów 
wyboru jest zadbanie o to, aby ze środków 
przeznaczonych dla gospodarstw rolnych 
korzystali wyłącznie „rolnicy czynni 
zawodowo”, jak określono w 
rozporządzeniu (UE) nr[...] [DP]. Ponadto 
kryteria te powinny zapewniać lepsze 
wykorzystanie zasobów finansowych i 
ukierunkowanie środków zgodnie z 
priorytetami Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Przy określaniu 
kryteriów wyboru w odniesieniu do małych 
dotacji uwzględniana jest zasada 
proporcjonalności.

Or. es

Uzasadnienie

Jedynymi beneficjentami wsparcia przeznaczonego dla gospodarstw rolnych powinni być 
rolnicy czynni zawodowo, jak określono we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
płatności bezpośrednich w ramach WPR. Jeśli wprowadzono takie rozróżnienie w pierwszym 
filarze, to powinno się ono znaleźć również w drugim filarze.

Poprawka 1727
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 
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programem rozwoju obszarów wiejskich 
określa kryteria wyboru operacji w ramach 
wszystkich środków. Celem kryteriów 
wyboru jest zapewnienie równego 
traktowania wnioskodawców, lepszego 
wykorzystania zasobów finansowych i 
ukierunkowanie środków zgodnie z 
priorytetami Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Przy określaniu 
kryteriów wyboru w odniesieniu do małych 
dotacji uwzględniana jest zasada 
proporcjonalności.

programem rozwoju obszarów wiejskich 
może określić szereg kryteriów wyboru 
operacji w ramach wszystkich środków.
Celem kryteriów wyboru jest zapewnienie 
równego traktowania wnioskodawców, 
lepszego wykorzystania zasobów 
finansowych i ukierunkowanie środków 
zgodnie z priorytetami Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich. Przy 
określaniu kryteriów wyboru w odniesieniu 
do małych dotacji uwzględniana jest 
zasada proporcjonalności.

Or. fr

Poprawka 1728
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
określa kryteria wyboru operacji w ramach 
wszystkich środków. Celem kryteriów 
wyboru jest zapewnienie równego 
traktowania wnioskodawców, lepszego 
wykorzystania zasobów finansowych i 
ukierunkowanie środków zgodnie z 
priorytetami Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Przy określaniu 
kryteriów wyboru w odniesieniu do 
małych dotacji uwzględniana jest zasada 
proporcjonalności.

1. Po konsultacji z komitetem 
monitorującym instytucja zarządzająca 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
określa kryteria wyboru operacji w ramach 
wszystkich środków. Celem kryteriów 
wyboru jest zapewnienie równego 
traktowania wnioskodawców, lepszego 
wykorzystania zasobów finansowych i 
ukierunkowanie środków zgodnie z 
priorytetami Unii w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Przy określaniu
i stosowaniu kryteriów wyboru 
uwzględniana jest zasada 
proporcjonalności.

Or. de

Poprawka 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia
instytucja zarządzająca określa definicję 
„obszaru wiejskiego” na poziomie
programu.

Do celów niniejszego rozporządzenia
„obszary wiejskie” zostaną określone na 
poziomie państw członkowskich.

Or. it

Poprawka 1730
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia
instytucja zarządzająca określa definicję
„obszaru wiejskiego” na poziomie 
programu.

Do celów niniejszego rozporządzenia
państwo członkowskie określa definicję
„obszaru wiejskiego” na poziomie 
programu.

Or. de

Poprawka 1731
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
instytucja zarządzająca określa definicję
„obszaru wiejskiego” na poziomie 
programu.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
instytucja zarządzająca określa definicję
„obszaru wiejskiego” w swoim programie 
rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en
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Poprawka 1732
Peter Jahr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
instytucja zarządzająca określa definicję
„obszaru wiejskiego” na poziomie 
programu.

Do celów niniejszego rozporządzenia 
instytucja zarządzająca określa definicję
„obszaru wiejskiego” na poziomie 
programu. Jeżeli ma to fachowe 
uzasadnienie, jeden środek może 
obejmować różne obszary.

Or. de

Poprawka 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota 30 mln EUR wycofywana jest z 
przydziału, o którym mowa w ust. 1, i 
wykorzystywana do sfinansowania 
nagrody za innowacyjną współpracę 
lokalną, o której mowa w art. 56.

skreślony

Or. de


