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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0627),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, na mocy których Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C7-
0340/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburską Izbę 
Deputowanych, w której to opinii stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.3,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi 
jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
3 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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3. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i 43,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 42 i art. 43 ust. 2,

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie. Ta sama podstawa prawna powinna być stosowana do wszystkich aktów 
ustawodawczych pakietu reform.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. odpowiednie poprawki do art. 20 ust. 1, 2 i 7.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny 
nadal odgrywać znaczącą rolę we 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu 

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

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

obszarów wiejskich na rzecz działań 
związanych z przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i przystosowaniem się do niej i 
zarządzaniem gruntami poprzez środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne oraz
rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz 
obszarów objętych wdrażaniem dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa2 lub dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej3.   
_____________
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. odpowiednie poprawki do art. 29 i art. 64 ust. 5a.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Płatności z tytułu przejścia na 
rolnictwo ekologiczne lub utrzymania 
takiego rolnictwa powinny zachęcać 
rolników do udziału w takich programach, 
tym samym odpowiadając na rosnące 
zapotrzebowanie społeczeństwa na 
stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych 
dla środowiska i na wysokie standardy 
dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu 

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

zwiększenia synergii w korzyściach w 
zakresie różnorodności biologicznej 
płynących z tego środka należy zachęcać 
do zawierania umów zbiorowych i do 
współpracy między rolnikami lub innymi 
osobami gospodarującymi gruntami, aby 
objąć więcej obszarów przyległych. W celu 
uniknięcia masowego powrotu rolników do 
rolnictwa konwencjonalnego należy 
wspierać zarówno środki związane z 
przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, 
jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa. 
Płatności powinny przyczyniać się do 
pokrycia dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów 
wynikających z podjętego zobowiązania i 
powinny obejmować wyłącznie 
zobowiązania wykraczające poza 
odpowiednie obowiązkowe normy i 
wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. odpowiednia poprawka do art. 30

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

należy umieścić orientacyjny wykaz takich 
kryteriów. Do dnia 31 grudnia 2015 r. 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 
kryteriów biofizycznych i odpowiednich 
wartości progowych, które należy 
stosować w przyszłości do wytyczania 
obszarów, jak również w sprawie 
odpowiednich zasad zawężania wyboru i 
ustaleń przejściowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przedstawi oddzielny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych kryteriów 
biofizycznych do wytyczania obszarów ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, gdy tylko 
będą dostępne wszelkie dane potrzebne do oceny skutków stosowania tych kryteriów i 
odpowiednich progów, ale nie później niż do końca 2015 r. Do tego czasu państwa 
członkowskie będą mogły utrzymać lub dostosować swoje obecne wytyczenia, w zależności od 
tego, co uznają za najbardziej odpowiednie, z poszanowaniem postanowień zawartego w 
Marrakeszu porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Aby ułatwić programowanie, w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
należy przewidzieć podział kwot w 
kolejnych latach według państw 
członkowskich. Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
niezbędnego dostosowania załącznika w 
związku z decyzjami państw 
członkowskich o przeniesieniu funduszy 
między EFRG i EFRROW.

Or. en
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Uzasadnienie

Decyzja o podziale środków pomiędzy państwa członkowskie nie powinna być podejmowana 
na podstawie aktu wykonawczego, ale powinna stanowić element aktu ustawodawczego (zob. 
poprawki do art. 64).

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cele EFRROW wymienione w art. 4 i 5 dotyczą również środków przeznaczonych 
dla obszarów wiejskich spoza sektora rolnego, to zadania EFRROW należy sformułować w 
sposób lepiej uwzględniający te obszary. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) poprawy konkurencyjności rolnictwa; 1) poprawy konkurencyjności rolnictwa i 
leśnictwa;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy ograniczać celu konkurencyjności do sektora rolnego. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych, ze 
szczególnym naciskiem na następujące 
obszary:

2) poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej oraz leśnictwa
i zwiększenie rentowności gospodarstw 
rolnych, ze szczególnym naciskiem na 
następujące obszary:

a) ułatwianie restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych stojących przed 
poważnymi problemami strukturalnymi, a 
szczególnie gospodarstw rolnych o niskim 
poziomie uczestnictwa w rynku, 
gospodarstw prowadzących działalność o 

a) wspieranie inwestycji w innowacyjne 
technologie rolnicze, ułatwianie ich 
upowszechniania i stosowania w praktyce;
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charakterze rynkowym w określonych 
sektorach i gospodarstw wymagających 
zróżnicowania produkcji rolnej;
b) ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze 
rolnym.

b) ułatwianie wchodzenia do sektora 
rolnego nowych, w pełni 
wykwalifikowanych uczestników, w tym 
poprzez wymianę pokoleń;
c) poprawa gospodarczej wydajności 
wszystkich gospodarstw rolnych, 
zwiększenie ich udziału w rynku, 
ukierunkowania i różnicowania;
d) ułatwianie restrukturyzacji 
gospodarstw rolnych stojących przed 
poważnymi problemami strukturalnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres pojęcia konkurencyjności powinien zostać rozszerzony tak, aby odpowiadał zakresowi 
wyzwań dotyczących rentowności gospodarstw rolnych w całej UE. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów zależnych od rolnictwa i 
leśnictwa, ze szczególnym naciskiem na 
następujące obszary:

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów, na które ma wpływ 
rolnictwo i leśnictwo, ze szczególnym 
naciskiem na następujące obszary:

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe



PR\881155PL.doc 15/52 PE474.053v01-00

PL

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) poprawa dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) redukcja emisji podtlenku azotu i 
metanu z rolnictwa;

d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i 
amoniaku z rolnictwa oraz poprawa 
jakości powietrza;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zastosować szersze pojęcie redukcji gazów cieplarnianych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e)  promowanie pochłaniania dwutlenku 
węgla w rolnictwie i leśnictwie;

e) promowanie zachowania i pochłaniania 
dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) plan wskaźników, zawierający dla 
każdego priorytetu Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich zawartego w 
programie wskaźniki i wybrane środki 
wraz z planowanymi produktami i 
zaplanowanymi wydatkami, w rozbiciu na 
wydatki publiczne i prywatne;

j) plan wskaźników, zawierający dla 
każdego priorytetu Unii w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich zawartego w 
programie wskaźniki i wybrane środki 
wraz z planowanymi produktami
ukierunkowanymi na procesy i na 
politykę, a także z zaplanowanymi 
wydatkami, w rozbiciu na wydatki 
publiczne i prywatne;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i 
dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające 
interwencji, należy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów 
programu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oddzielny szczegółowy plan 
wskaźników zawierający planowane 
produkty i planowane wydatki, w podziale 
na publiczne i prywatne.

c) oddzielny szczegółowy plan 
wskaźników zawierający planowane 
produkty ukierunkowane na procesy i na 
politykę, a także planowane wydatki, w 
podziale na publiczne i prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i 
dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające 
interwencji, należy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów 
programu.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uznaje się, że zatwierdzenie, o którym 
mowa w ust. 1, zostało udzielone, jeżeli 
Komisja nie podjęła decyzji w sprawie 
wniosku w terminie dwóch miesięcy od 
momentu jego otrzymania. 

Or. en

Uzasadnienie

Dokonywanie zmian w programie nie powinno podlegać długotrwałym procedurom 
decyzyjnym.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wsparcie może również obejmować 
koszty wynikające z działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów w ramach 
systemów jakości, o których mowa w ust. 1 
lit. a) i b). 

Or. en

Uzasadnienie

Działania informacyjne i promocyjne stanowią ważny składnik systemów jakości i powinny 
być kwalifikowane, aby zwiększyć atrakcyjność tych systemów dla rolników poszukujących 
dostępu do lokalnych rynków.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprawiają ogólną efektywność 
gospodarstwa rolnego;

a) poprawiają ogólną efektywność 
gospodarstwa rolnego, w tym efektywność 
wykorzystania zasobów i bilans gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z priorytetem 5 należy doprecyzować pojęcie „ogólnej efektywności” gospodarstwa 
pod względem „ekologicznego wzrostu gospodarczego”.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dotyczą infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w 
tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, 
scalania i poprawy gruntów, dostaw energii 
i gospodarki wodnej; lub

c) dotyczą infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w 
tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, 
scalania i poprawy gruntów, dostaw energii 
i wody oraz gospodarki wodnej; lub

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi 
związanymi z wypełnianiem zobowiązań 
rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem 
ochrony różnorodności biologicznej 
gatunków i siedlisk lub podwyższającymi 

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi 
związanymi z wypełnianiem zobowiązań 
rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem 
ochrony różnorodności biologicznej 
gatunków i siedlisk oraz ze 
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użyteczność publiczną obszaru Natura 
2000 lub innego obszaru o wysokiej 
wartości przyrodniczej, który zostanie 
określony w programie.

zrównoważonym gospodarowaniem 
zasobami zwierzyny łownej lub 
podwyższającymi użyteczność publiczną 
obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o 
wysokiej wartości przyrodniczej, który 
zostanie określony w programie.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie zasobów zwierzyny łownej poprzez zrównoważone zarządzanie może znacznie 
przyczynić się do realizacji polityki UE w dziedzinie różnorodności biologicznej. Ponadto w 
pewnych regionach zasoby zwierzyny łownej stanowią najważniejsze – jeżeli nie jedyne –
dostępne zasoby o wartości handlowej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wsparcia można udzielić na 
inwestycje dokonywane przez rolników w 
celu dostosowania się do nowo 
wprowadzonych norm Unii w dziedzinie 
ochrony środowiska, zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu 
zwierząt i bezpieczeństwa pracy. Muszą to 
być normy nowo wprowadzone do 
prawodawstwa krajowego wdrażającego 
prawo Unii i muszą one nakładać na 
praktykę rolniczą nowe obowiązki lub 
ograniczenia mające znaczny wpływ na 
typowe koszty działalności gospodarstwa 
rolnego i dotyczące znacznej liczby 
rolników.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenie zapewnia wsparcie na dostosowanie się do nowych norm 
wspólnotowych (zob. art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005). Należy utrzymać ten sam 
przepis, ale ograniczyć go do wsparcia szczególnych inwestycji dokonywanych przez 
rolników. 
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roczne płatności dla rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, ustanowionym w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012
(zwanym dalej „programem dla drobnych 
producentów rolnych”), którzy 
definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

c) jednorazowe wypłaty dla rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, ustanowionym w
tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012
(zwanym dalej „programem dla drobnych 
producentów rolnych”), którzy 
definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 20 ust. 7. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) świadczenia emerytalne dla rolników, 
którzy definitywnie przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 
drobnych producentów rolnych. Należy natomiast dostosować go do podwyższonego wieku 
emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 
35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 
kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników).
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) 
udziela się rolnikom lub członkom 
gospodarstwa rolnego różnicującym 
działalność w kierunku działalności 
pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom 
i małym przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność pozarolniczą na obszarach 
wiejskich, w tym w sektorze turystyki.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się 
rolnikom uczestniczącym w systemie dla 
drobnych producentów rolnych od 
przynajmniej jednego roku w chwili 
składania przez nich wniosków o 
przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują 
się oni do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Wsparcie wypłacane jest od 
daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się 
rolnikom uczestniczącym w systemie dla 
drobnych producentów rolnych od 
przynajmniej jednego roku w chwili 
składania przez nich wniosków o 
przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują 
się oni do przekazania całego 
gospodarstwa wraz z odpowiednimi 
uprawnieniami do płatności innemu 
rolnikowi. Wsparcie obliczane jest od daty 
przekazania gospodarstwa do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie dla drobnych producentów rolnych przekazujących swoje gospodarstwo powinno 
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przyjmować formę jednorazowej wypłaty.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. ca) udziela 
się rolnikom, którzy prowadzili 
działalność rolniczą przez co najmniej 10 
lat, mają nie mniej niż 65 lat, zobowiązują 
się do definitywnego przekazania innemu 
rolnikowi całego gospodarstwa wraz z 
odpowiednimi uprawnieniami do 
płatności i definitywnie zaprzestają 
prowadzenia komercyjnej działalności 
rolniczej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 
drobnych producentów rolnych. Należy natomiast dostosować go do podwyższonego wieku 
emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 
35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 
kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach ust. 1 lit. a) podpunkt 
(i) może również być ukierunkowane na 
dzierżawienie gruntów przez młodych 
rolników i udzielane w formie gwarancji 
bankowej w przypadku umowy dzierżawy 
gruntów i dofinansowania 
oprocentowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz proponowanej zryczałtowanej płatności na wsparcie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej młodych rolników należy zachęcać państwa członkowskie do ułatwiania tym 
rolnikom dostępu do ziemi, gdyż brak tego dostępu stanowi poważną przeszkodę w zakładaniu 
gospodarstw rolnych w wielu regionach europejskich. Zapewnienie gwarancji bankowych w 
ramach funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich może dać młodym rolnikom dostęp do 
długoterminowych umów dzierżawy gruntów (i umożliwić wpłacenie zaliczki), co jednocześnie 
jest efektywne pod względem kosztów z punktu widzenia wydatków publicznych. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 
120 % rocznej płatności, którą beneficjent 
otrzymał w ramach systemu dla małych 
producentów rolnych.

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 
120 % rocznej płatności, którą beneficjent 
otrzymał w ramach systemu dla małych 
producentów rolnych, obliczanej za okres 
od daty przekazania gospodarstwa do dnia 
31 grudnia 2020 r. Odpowiednia kwota 
wypłacana jest w formie jednorazowej 
wypłaty.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie dla drobnych producentów rolnych przekazujących swoje gospodarstwo powinno 
przyjmować formę jednorazowej wypłaty.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wsparcia w ramach ust. 1 lit. ca) 
udziela się w formie jednorazowej wypłaty 
do maksymalnej kwoty określonej w 
załączniku I. 

Or. en
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Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system wczesnych emerytur i nie ograniczać go wyłącznie do 
drobnych producentów rolnych. Należy natomiast dostosować go do podwyższonego wieku 
emerytalnego i przekształcić w zryczałtowaną płatność, ograniczoną do maksymalnej kwoty 
35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej 
kwoty przeznaczonej na podejmowanie działalności przez młodych rolników).

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w energię odnawialną;

b) inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w agroturystykę i odnawialne 
źródła energii;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje organów publicznych w 
infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i oznaczanie miejsc 
turystycznych;

e) przeznaczone do użytku publicznego
inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, 
informację turystyczną, drobną 
infrastrukturę turystyczną, marketing 
usług turystyki wiejskiej i oznaczanie 
miejsc turystycznych;

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 36-40 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz 
francuskich departamentów zamorskich.

2. Ograniczenia własności lasów określone 
w art. 23-27 nie mają zastosowania do 
lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz 
terenów zalesionych terytoriów Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz 
francuskich departamentów zamorskich.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta techniczna.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia kosztów 
utrzymania, w tym wczesnego i późnego 
oczyszczania, przez okres maksymalnie
dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje 
koszty ustanowienia i roczną premię na 
hektar w celu pokrycia utraconych 
dochodów z działalności rolniczej i
kosztów utrzymania, w tym wczesnego i 
późnego oczyszczania, przez okres 
maksymalnie piętnastu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Z przyczyn historycznych związanych z praktyką wypasu i zbioru drewna w niektórych 
państwach członkowskich gruntami wspólnymi zarządzają osoby, które wspólnie je 
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wykorzystują, co nie stanowi ani własności publicznej, ani prywatnej.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) 
udziela się prywatnym właścicielom i 
dzierżawcom gruntów, innym osobom 
gospodarującym gruntami, gminom i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty 
założenia i roczną premię na hektar w celu 
pokrycia kosztów utrzymania przez okres 
maksymalnie pięciu lat.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy 
użytkowania gruntów, w których drzewa 
uprawia się w połączeniu z rolnictwem 
ekstensywnym na tym samym gruncie. 
Państwa członkowskie określają 
maksymalną liczbę zasadzonych drzew na 
hektar, uwzględniając lokalne warunki 
glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i 
konieczność zapewnienia ciągłości 
zrównoważonego rolniczego użytkowania 
gruntów.

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, gminom, 
lasom państwowym i ich stowarzyszeniom; 
obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) 
udziela się prywatnym, parapublicznym i 
publicznym właścicielom lasów, innym 
osobom gospodarującym gruntami,
gminom, lasom państwowym i ich 
stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty:

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym, 
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. d) 
udziela się osobom fizycznym, prywatnym 
właścicielom lasów, podmiotom prawa 
prywatnego, podmiotom parapublicznym,
innym osobom gospodarującym gruntami,
gminom i ich stowarzyszeniom. W 
przypadku lasów państwowych wsparcia 
można również udzielać niezależnym od 
budżetu państwa podmiotom 
zarządzającym tymi lasami.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów, 

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) 
udziela się prywatnym właścicielom lasów,
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gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

innym osobom gospodarującym gruntami,
gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP 
na rzecz inwestycji zwiększających 
potencjał leśny lub związanych z 
przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów leśnych w sposób 
zwiększający ich wartość dodaną. Na 
terytorium Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia
(EWG) nr 2019/93 i francuskich 
departamentów zamorskich wsparcia 
można również udzielać 
przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego. 
Wsparcie to ogranicza się do grup 
producentów wchodzących w zakres 
definicji MŚP.

Wsparcia udziela się grupom producentów, 
które zostały oficjalnie uznane przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
na podstawie planu operacyjnego. Nie 
udziela się wsparcia grupom producentów, 
które nie spełniają kryteriów określonych 
w definicji MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne
odpowiednie obowiązki ustanowione na 
mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012, jak również 
odpowiednie minimalne wymogi dotyczące 
stosowania nawozów i środków ochrony 
roślin oraz inne odpowiednie wymogi 
obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

3. Płatności 
rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują 
jedynie te zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie obowiązkowe normy 
ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu 
VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, i 
wszystkie odpowiednie obowiązki 
ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012, jak 
również odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin oraz inne odpowiednie 
wymogi obowiązkowe ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te 
obowiązkowe wymogi określa się w 
programie.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie. Wszelkie środki rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny wykraczać poza 
wymogi związane z ekologizacją.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Płatności udzielane są corocznie i 
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 

6. Płatności udzielane są corocznie i 
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 
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rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników, 
maksymalny poziom wynosi 30%.

rolnośrodowiskowoklimatycznych. W 
przypadku gdy zobowiązania 
podejmowane są przez grupę rolników lub 
grupę innych osób gospodarujących 
gruntami, maksymalny poziom wynosi 
30%.

Nie udziela się wsparcia z EFRROW z 
tytułu zobowiązań, o których mowa w 
rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) 
nr DP/2012. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykluczyć podwójne płatności z tytułu ekologizacji i środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych. Powinna istnieć odrębna zachęta do podejmowania 
zobowiązań grupowych, a także do współpracy między innymi osobami gospodarującymi 
gruntami lub między rolnikami a innymi osobami gospodarującymi gruntami. Zapis powinien 
być spójny z brzmieniem art. 29 ust. 1.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Płatności udzielane są corocznie i 
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. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników, maksymalny poziom wynosi 
30%.

4. Płatności udzielane są corocznie i 
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. W przypadku gdy 
zobowiązania podejmowane są przez grupę 
rolników lub grupę innych osób 
gospodarujących gruntami, maksymalny 
poziom wynosi 30%.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć odrębna zachęta do podejmowania zobowiązań grupowych, a także do 
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współpracy między innymi osobami gospodarującymi gruntami lub między rolnikami a innymi 
osobami gospodarującymi gruntami. Zapis powinien być spójny z brzmieniem art. 29 ust. 1. 

Poprawka 44

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. 46 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 okresie czterech lat państwa 
członkowskie mogą w ramach 
omawianego środka przyznawać płatności 
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 pierwszego roku, w którym przyznaje 
się 80% płatności otrzymanej w 2013 r., a 
kończąc na czwartym roku, w którym 
przyznaje się 20% tej płatności.

Or. en

Uzasadnienie

Płatności powinny być stopniowo obniżane przez okres czterech lat, ale państwom 
członkowskim można zostawić margines swobody w kwestii decyzji o dacie wejścia w życie 
nowego wytyczenia obszarów. Odniesienie do art. 33 ust. 3 to poprawka techniczna.

Poprawka 45

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 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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 wyznaczają
obszary, inne niż obszary górskie,
charakteryzujące się znacznymi 
ograniczeniami naturalnymi jako obszary 
kwalifikowalne do uzyskania płatności na 
podstawie art. 32. Obszary te 
charakteryzują znaczne ograniczenia 
naturalne, zwłaszcza niska wydajność 
gleby lub trudne warunki klimatyczne, 
oraz fakt, że utrzymanie ekstensywnej 
działalności rolniczej ma duże znaczenie 
dla gospodarowania gruntami. 

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.

Orientacyjne kryteria biofizyczne do 
wytyczania obszarów o znacznych 
ograniczeniach naturalnych wymieniono 
w załączniku II.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przedstawi wniosek ustawodawczy 
dotyczący obowiązkowych kryteriów 
biofizycznych i odpowiednich wartości 
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progowych, które należy stosować przy 
wytyczaniu obszarów w przyszłości, a 
także odpowiednich zasad 
dostosowawczych i rozwiązań 
przejściowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna przedłożyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 
kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 
gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 
odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu państwa członkowskie powinny stosować 
kryteria wytyczania obszarów zgodne z postanowieniami zawartego w Marrakeszu 
porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie załączają do 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich:

5. Państwa członkowskie załączają do 
swoich programów rozwoju obszarów 
wiejskich obowiązujące lub zmienione 
wytyczenie obszarów zgodnie z ust. 2, 3 i 
4. 

a) obowiązujące lub zmienione wytyczenie 
obszarów zgodnie z ust. 2 i ust. 4; 
b) nowe wytyczenie obszarów, o których 
mowa w ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna przedłożyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 
kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 
gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 
odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu państwa członkowskie powinny stosować 
kryteria wytyczania obszarów zgodne z postanowieniami zawartego w Marrakeszu 
porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
obejmują jedynie te zobowiązania, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012 oraz inne odpowiednie 
obowiązkowe wymogi ustanowione 
ustawodawstwem krajowym. Te 
odpowiednie wymogi są określone w 
programie.

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
obejmują jedynie te zobowiązania, które 
wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe normy ustanowione zgodnie 
z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia 
(UE) nr HR/2012 oraz inne odpowiednie 
obowiązkowe wymogi ustanowione 
ustawodawstwem Unii. Te odpowiednie 
wymogi są określone w programie.

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

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

Or. en

Poprawka 49

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 50

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 i stosowanych 
obecnie praktyk w zakresie ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 52

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 

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

Or. en

Poprawka 53

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, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, w tym suszami;

Or. en

Poprawka 54

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 systemów ubezpieczeń, zapewniające 
rekompensatę dla rolników, którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów.

Or. en
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Poprawka 55

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, incydentem 
środowiskowym lub niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi bądź którzy 
doświadczają poważnego spadku 
dochodów. 

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie średniookresowy 
przegląd wdrażania środków zarządzania 
ryzykiem oraz w razie potrzeby 
odpowiednie wnioski ustawodawcze 
mające na celu udoskonalenie przepisów. 

Or. en
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Poprawka 57

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 30 % 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 (ilość 
opadów, temperatura itp.) ustalonych na 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym.

Or. en
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze wspólnego inwestowania 
dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz
incydentów środowiskowych

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

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten obejmuje również niekorzystne zjawiska klimatyczne, w tym susze. Należy zatem 
przeformułować tytuł artykułu.

Poprawka 59

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 zasady zarządzania tymi 
funduszami, 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. 

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach uzupełnieniu funduszy wspólnego inwestowania o systemy 
ubezpieczeń może podnieść skuteczność systemów zarządzania ryzykiem. Państwa 
członkowskie powinny mieć taką możliwość. 
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Poprawka 60

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 oraz do chorób pszczół.

Or. en

Poprawka 61

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 z systemu 
ubezpieczenia na rzecz rolników 
rekompensują nie więcej niż 70% 
utraconych dochodów.

Or. en
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Poprawka 62

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. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących minimalnych 
norm racjonalnego zużycia wody i wpływu 
urządzeń nawadniających na środowisko 
zgodnie z art. 90.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane odmienne traktowanie starych i nowych państw członkowskich jest 
nieuzasadnione. Nowe urządzenia nawadniające oraz inwestycje w modernizowane, bardziej 
wydajne urządzenia należy traktować jak wydatki kwalifikowalne, jeśli tylko spełniają one 
określone kryteria racjonalnego zużycia wody i wpływu na środowisko, które Komisja 
powinna dokładniej zdefiniować w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
dokonuje podziału kwot, o których mowa 
w ust. 1, na poszczególne lata według 
państw członkowskich, po odliczeniu 
kwoty, o której mowa w ust. 2, i z 
uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 
którym mowa w art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. Przy 

4. W załączniku Ia ustala się podział kwot, 
o których mowa w ust. 1, na poszczególne 
lata według państw członkowskich, po 
odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, i 
z uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o 
którym mowa w art. 14 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012. 
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podziale kwot na poszczególne lata 
Komisja uwzględnia:
a) obiektywne kryteria związane z celami, 
o których mowa w art. 4; oraz
b) wyniki w przeszłości.

Or. en

Uzasadnienie

Podział środków finansowych na państwa członkowskie należy ustalić w załączniku do aktu 
prawnego. Niezbędne zmiany w tym załączniku może wprowadzać Komisja w drodze aktów 
delegowanych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Poza kwotami, o których mowa w ust. 4, 
akt wykonawczy, o którym mowa w tym 
ustępie, obejmuje także środki pieniężne 
przekazane EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 
2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
DP/2012.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 90, 
dotyczących zmiany załącznika Ia, w 
stosownych przypadkach, w celu objęcia 
nim środków pieniężnych przekazanych
EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 14 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne zmiany w załączniku Ia może wprowadzać Komisja w drodze aktów delegowanych. 
Zmiany te dotyczą w szczególności kwot przekazanych między filarami przy zastosowaniu 
zasady ograniczania płatności i elastyczności oraz przeniesienia niewykorzystanych funduszy 
ze środków na ekologizację, które należy przydzielić na środki 
rolnośrodowiskowoklimatyczne.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów przydzielania rezerwy na 
wykonanie, o której mowa w art. 20 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012],
dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art.
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW, dodaje się do kwot, o 
których mowa w art. 18 rozporządzenia 
(UE) nr [CSF/2012]. Rozdziela się je
między państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich udziału w 
całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW.

6. Dostępne dochody przeznaczone na 
określony cel zgromadzone zgodnie z art. 
45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na 
rzecz EFRROW rozdziela się między 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia z 
EFRROW.

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwę na wykonanie, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], należy 
skasować (zob. odpowiednia poprawka w opinii sporządzonej przez Salvatore Caronnę).

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) 60% środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych, o 
których mowa w art. 29; wkład ten można 
zwiększyć do 90% w przypadku 
programów dotyczących regionów słabiej 
rozwiniętych, regionów najbardziej 
oddalonych oraz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia 
(EWG) nr 2019/93;

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich korzysta z dostępnej obecnie możliwości zwiększenia stopy 
współfinansowania w osi drugiej. Nowe rozporządzenie powinno również umożliwiać 
zwiększenie wsparcia ze strony Wspólnoty na środki rolnośrodowiskowoklimatyczne.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze wkład odstępstwa od ust. 3 
stawka wkładu EFFROW wynosi 100% w 
przypadku środków przeniesionych do 
EFRROW na mocy art. 14 rozporządzenia 
(UE) nr DP/2012 .
Fundusze uzyskane w wyniku 
zastosowania art. 14 ust. 1a 
rozporządzenia (UE) nr DP/2012 
rezerwuje się na środki, o których mowa w 
art. 29.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wymagać współfinansowania w przypadku środków przekazanych dobrowolnie z 
pierwszego i drugiego filara zgodnie z zasadą elastyczności zapisaną w rozporządzeniu w 
sprawie płatności bezpośrednich ani w przypadku przeniesionych do EFFROW 
niewykorzystanych środków na ekologizację , które należy wykorzystać wyłącznie na 
wspieranie środków rolnośrodowiskowoklimatycznych. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Kwotę równą co najmniej 30 % 
łącznego wkładu EFRROW w program 
rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się
na środki określone w art. 29, 30 i 31. 
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Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o jak najwydajniejszym dostarczaniu dóbr publicznych za pośrednictwem 
ukierunkowanych płatności należy przewidzieć obowiązkowy minimalny odsetek środków 
rolnośrodowiskowoklimatycznych nie tylko w preambule, ale również w odpowiednim 
artykule. Ze względu na proponowane przeniesienie niewykorzystanych funduszy ze środków 
na ekologizację do środków rolnośrodowiskowoklimatycznych należy nieznacznie zwiększyć 
minimalny odsetek na środki osi drugiej, przewidziany obecnie na 25%. W przepisie tym nie 
należy umieszczać wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, gdyż 
stanowi ono kompensatę za niekorzystne warunki naturalne, które nie są powiązane z 
żadnymi dodatkowymi wymogami (środowiskowymi). 

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Krajowy wkład w kwalifikowalne 
wydatki publiczne można zastąpić 
wkładami prywatnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo zwiększenia stawek finansowania ze środków Wspólnoty przewidzianych w 
rozporządzeniu (UE) nr 1312/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
2011 r. wiele państw członkowskich utraciło planowane wsparcie z EFFROW z powodu 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych i braku środków na krajowy wkład w wydatki na 
rozwój obszarów wiejskich. Państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość 
zastąpienia swojego wkładu finansowego wkładem z funduszy prywatnych (np. środkami z 
fundacji lub wkładem ze strony beneficjentów). 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z niniejszym tytułem wspólny 
system monitorowania i oceny jest 
opracowywany wspólnie przez Komisję i 

Zgodnie z niniejszym tytułem wspólny 
system monitorowania i oceny jest 
opracowywany wspólnie przez Komisję i 
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państwa członkowskie oraz jest 
przyjmowany przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 91.

państwa członkowskie. Komisja przyjmuje 
akty delegowane dotyczące metod pracy i 
wskaźników, jakie należy stosować w tym 
systemie, zgodnie z art. 90.

Or. en

Uzasadnienie

Dobór właściwych wskaźników ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla monitorowania i oceny 
programów rozwoju obszarów wiejskich, ale również dla koordynacji z innymi programami 
objętymi wspólnymi ramami strategicznymi oraz dla wspólnego monitorowania wspólnych 
celów. Jest to decyzja o znaczeniu ogólnym, którą należy przyjąć w drodze aktów 
delegowanych. 

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – wiersz piąty – kolumna trzecia i czwarta

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

70 000 - Na młodego rolnika na mocy art. 
33 ust. 1 lit. a) pkt (i)
70 000 - Na przedsiębiorstwo na mocy art. 
33 ust. 1 lit. a) pkt (ii)
15 000 - Na małe gospodarstwo na mocy 
art. 33 ust. 1 lit. a) pkt (iii)

70 000 – Na młodego rolnika na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (i)
70 000 – Na przedsiębiorstwo na mocy art. 
20 ust. 1 lit. a) pkt (ii)
15 000 – Na małe gospodarstwo na mocy 
art. 20 ust. 1 lit. a) pkt (iii)
35 000 – Na odchodzącego na emeryturę 
na mocy art. 20 ust. 1 lit. ca)

Or. en

Uzasadnienie

Obecny system przechodzenia na wcześniejszą emeryturę należy utrzymać, a nie ograniczać 
go do rolników prowadzących drobne gospodarstwa. Należy go jednak dostosować do 
wyższego wieku przechodzenia na emeryturę i przekształcić w system płatności 
zryczałtowanych, ograniczonych do maksimum 35 000 EUR (co odpowiada połowie obecnej 
maksymalnej kwoty i połowie maksymalnej kwoty przyznawanej młodym rolnikom na 
rozpoczęcie działalności).
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia

Krajowe koperty finansowe, o których mowa w art. 64

(mln EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgia 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bułgaria 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Republika 
Czeska 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Dania 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Niemcy 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estonia 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Irlandia 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Grecja 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Hiszpania 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Francja 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Włochy 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Cypr 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Łotwa 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litwa 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Luksemburg 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Węgry 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Niderlandy 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Austria 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Polska 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugalia 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Rumunia 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Słowenia 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Słowacja 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finlandia 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Szwecja 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736



PE474.053v01-00 48/52 PR\881155PL.doc

PL

Zjednoczone 
Królestwo 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Uzasadnienie

O podziale środków między państwa członkowskie nie powinno się decydować w akcie 
wykonawczym, ale w akcie ustawodawczym (zob. poprawki do art. 64). Klucz dystrybucji 
zastosowany w okresie 2007-2013 jest podstawą do określenia podziału zasobów finansowych 
między państwa członkowskie. Odpowiednie kwoty dostosowano do łącznych funduszy na 
rozwój obszarów wiejskich proponowanych we wniosku Komisji w sprawie przyszłych 
wieloletnich ram finansowych. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria biofizyczne na potrzeby 
wytyczania obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi

Orientacyjne kryteria biofizyczne na 
potrzeby wytyczania obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna przedłożyć odrębny wniosek ustawodawczy w sprawie obowiązkowych 
kryteriów biofizycznych do wytyczania obszarów o znacznych ograniczeniach naturalnych, 
gdy tylko dostępne będą wszystkie dane niezbędne do oceny skutków tego rodzaju kryteriów i 
odpowiednich wartości progowych. Do tego czasu kryteria ustalone w tym załączniku są 
kryteriami orientacyjnymi.
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UZASADNIENIE

Europa funkcjonuje w swoistym kontekście społecznym, gospodarczym, finansowym i 
środowiskowym, który wymaga podjęcia działań politycznych na wszystkich poziomach. 
Dotyczy to m.in. rolnictwa i środowiska wiejskiego, gdzie wspólna polityka musi zostać 
poddana procesowi odważnych zmian, by móc stawić czoła obecnym i przyszłym 
wyzwaniom.

Europejscy rolnicy muszą nadal mieć środki pozwalające im na zapewnienie obywatelom 
niezbędnego samozaopatrzenia w wystarczającą ilość żywności i produktów odpowiedniej 
jakości i po przystępnej cenie.

Oznacza to konieczność pogodzenia działalności rolniczej ze zrównoważoną produkcją oraz 
nakreślenie wizji przyszłości rolnictwa europejskiego, w której konkurencyjność musi iść w 
parze ze zrównoważonym rozwojem, zaś zrównoważony rozwój nie sprowadza się jedynie do 
kwestii środowiska naturalnego, lecz wiąże się także z opłacalnością rolnictwa w 
perspektywie długoterminowej zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. 
Przejście do rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego w Europie jest tym 
samym nieodzownym warunkiem dla jego zdolności do przetrwania. 

Rolnictwo europejskie musi pozostać konkurencyjne wobec głównych partnerów handlowych 
Unii, którzy otrzymują wysokie subwencje i/lub podlegają mniej rygorystycznym normom 
produkcji.

Sektor rolnictwa może i powinien wnosić istotny wkład w realizację nowej strategii „Europa 
2020” w obszarze przeciwdziałania zmianie klimatu, innowacji i tworzenia miejsc pracy, 
dlatego też szczególną uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim, w szczególności 
obszarom o najmniej korzystnych warunkach gospodarowania, dążąc do ich ożywienia pod 
względem społecznym i gospodarczym w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Nowa polityka dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie powinna opierać się na 
podejściu bazującym na trzech elementach: zasadności, sprawiedliwości i efektywności, tj. 
przydzielaniu środków na cele uznane za korzystne dla strony dokonującej płatności i 
społeczeństwa, dokonywaniu podziału środków między rolników, regiony i państwa 
członkowskie w możliwie najsprawiedliwszy sposób oraz jak najlepszym wykorzystywaniu 
środków z myślą o osiągnięciu pożądanych wyników.

Mając na uwadze duże zróżnicowanie rolnictwa europejskiego, które należy zachować oraz 
konieczność utrzymania wspólnych ram prawnych w celu wdrażania polityki rolnej i rozwoju 
obszarów wiejskich, niezbędne jest, aby zasada pomocniczości odzwierciedlała odpowiednią 
równowagę pomiędzy tymi dwoma aspektami. Ponadto konieczne jest maksymalne 
uproszenie wszystkich przepisów bez uszczerbku dla wymogów w odniesieniu do 
wykorzystania środków publicznych. 

W ubiegłym roku podczas rozpatrywania sprawozdań Lyon i Dess Parlament Europejski 
zatwierdził większością głosów pakiet ogólnych wytycznych politycznych, które zostały 
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dokładnie przeanalizowane.

Teraz w związku z przedstawieniem przez Komisję Europejską wniosków legislacyjnych, to 
Parlament Europejski powinien zająć stanowisko w kwestii podstawowych środków i 
instrumentów politycznych umożliwiających realizację ustanowionych celów, w tym 
przypadku w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), czyniąc to w sposób komplementarny i w powiązaniu z I filarem 
wspólnej polityki rolnej. 

W związku z tym sprawozdawca proponuje wyjaśnić i doprecyzować cele i priorytety w 
zakresie zasobów ludzkich, lasów, innowacji – ze szczególnym naciskiem na 
konkurencyjność obszarów wiejskich i przedsiębiorstw rolnych – dobrostanu zwierząt, 
zanieczyszczeń gazowych i kwestii dwutlenku węgla.

Młodzi rolnicy
Sprawozdawca podziela zdanie, że dynamika działalności rolniczej wpływa istotnie na rozwój 
obszarów wiejskich i że z tego powodu należy zwrócić specjalną uwagę na odmłodzenie 
przedsiębiorczości wiejskiej, bądź to przez wymianę pokoleń bądź w wyniku pojawienia się 
nowych podmiotów gospodarczych.

Dlatego też, aby ułatwić i uatrakcyjnić podejmowanie działalności przez młodych rolników 
oraz w uzupełnieniu do środków zaproponowanych w sprawozdaniu dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich, sprawozdawca proponuje stworzenie 
zachęt do przezwyciężenia największej – zdaniem sprawozdawcy – trudności związanej z 
podejmowaniem działalności przez młodych ludzi, a mianowicie dostępu do ziemi, poprzez 
przewidzenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów kredytów wraz z odsetkami lub 
gwarancji bankowych na dzierżawę gruntów. 

Przekazanie działalności
Sprawozdawca uważa, że procedury dotyczące przekazywania działalności powinny być 
zdecydowanie prostsze i mniej kosztowne niż to miało miejsce do tej pory. Jego propozycja 
obejmuje wprowadzenie jednorazowej płatności w wysokości nieprzekraczającej 50% 
dodatku na zagospodarowanie dla młodych rolników oferowanej rolnikom powyżej 65 roku 
życia, którzy przekażą swoje gospodarstwo rolne i związane z tym uprawnienia do płatności 
innym rolnikom.

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych
W celu pobudzenia i ułatwienia restrukturyzacji gospodarstw rolnych, wymiany pokoleń i 
podejmowania działalności przez nowych rolników sprawozdawca proponuje również 
udoskonalenie zaproponowanego przez Komisję mechanizmu poprzez przekształcenie rocznej 
płatności do 2020 r. równej 120 % kwoty odpowiadającej maksymalnej kwocie wsparcia 
przyznanej rolnikom, którzy przystąpili do statutu drobnego rolnika ustanowionego w 
rozporządzeniu w sprawie płatności bezpośrednich, w płatność jednorazową, co zwiększy 
efekt zachęty i ograniczy biurokrację.

Inwestycje
Sprawozdawca uważa, że należy zwiększyć zakres działań uznawanych za kwalifikowane do 
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celów inwestycji w gospodarstwa, działalność rolniczą i pozarolniczą oraz inną 
infrastrukturę./

Powyższa propozycja powinna w szczególności objąć inwestycje modernizacyjne konieczne z 
uwagi na nowe wymogi sanitarne oraz inwestycje w celu promowania efektywności 
energetycznej lub zmniejszania ograniczeń o charakterze rolno-klimatycznym lub 
przeciwdziałania im, jak np. w przypadku nowych systemów nawadniania lub modernizacji 
istniejących systemów w celu zapewnienia bardziej racjonalnego zużycia wody bądź energii, 
z zastrzeżeniem, że wszystkie te inwestycje będą generowały zatrudnienie i przyczynią się do 
zatrzymania ludności na obszarach wiejskich.

Środki rolno-środowiskowe
W odniesieniu do środków rolno-środowiskowych sprawozdawca uważa, że powinny być one 
finansowane z obowiązkowego minimalnego przydziału środków budżetowych w wysokości 
30%, który powinien objąć również rolnictwo ekologiczne i płatności z tytułu sieci Natura 
2000 i ramowej dyrektywy wodnej. 

Sprawozdawca wprowadza zasadę, że wszystkie środki rolno-środowiskowe wprowadzane w 
ramach programów rozwoju obszarów wiejskich przygotowywanych przez państwa 
członkowskie muszą wykraczać pod względem wartości dodanej dla środowiska naturalnego 
poza element „ekologizacji” przewidziany w pierwszym filarze lub poza środki wchodzące w 
zakres płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w ramach 
płatności bezpośrednich, co zapewni komplementarność między dwoma filarami wspólnej 
polityki rolnej. 

Lasy 
Sprawozdawca proponuje poszerzenie grupy podmiotów korzystających z wsparcia 
związanego z lasami i ujęcia w niej podmiotów zarządzających lasami wspólnotowymi, które 
nie posiadają statusu własności publicznej lub prywatnej. Ponadto proponuje wydłużenie 
wsparcia przewidzianego na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z 10 do 15 lat i 
wydłużenie wsparcia na zakładanie systemów rolno-leśnych z trzech do pięciu lat. 

Obszary ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi
W odniesieniu do wytyczenia „obszarów, innych niż obszary górskie, charakteryzujących się 
znacznymi ograniczeniami naturalnymi” sprawozdawca proponuje inne podejście niż 
Komisja, biorąc pod uwagę fakt, że do dnia opracowania niniejszego sprawozdania 
niemożliwe było uzyskanie danych pozwalających na ocenę praktycznych konsekwencji 
wynikających ze stosowania kryteriów zaproponowanych przez Komisję. 

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby państwa członkowskie wytyczały 
stosowne obszary w oparciu o kryteria określające znaczne ograniczenia naturalne, zgodne z 
zaleceniami Trybunału Obrachunkowego i zobowiązaniami podjętymi przez UE w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Do tego celu można wykorzystać wykaz referencyjnych 
kryteriów biofizycznych zamieszczony w Załączniku II.  

Zarządzanie ryzykiem
W kwestii systemu zarządzania ryzykiem sprawozdawca zaleca rozszerzenie stosowania 
mechanizmu ubezpieczeń i innych instrumentów systemu i wprowadza możliwość 
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wyjątkowego wykorzystania lokalnych, regionalnych lub krajowych wskaźników 
klimatycznych i biologicznych w celu oszacowania strat, które nie mogłyby zostać 
potwierdzone na poziomie gospodarstwa rolnego. Susza jako niekorzystne zjawisko 
klimatyczne zostaje uznana za kwalifikowalną do wsparcia udzielanego w ramach funduszy 
wspólnego inwestowania dotyczących incydentów środowiskowych. Fundusze wspólnego 
inwestowania mogą być wykorzystywane w celu wypłacania rolnikom rekompensat 
finansowych z tytułu strat gospodarczych spowodowanych wystąpieniem nie tylko choroby 
zwierząt, lecz także choroby pszczół.

Stawki współfinansowania
Jeśli chodzi o stawki wkładu EFRROW w finansowanie środków rolno-środowiskowych, 
sprawozdawca proponuje ich zmianę z 50% i 85%, proponowanych przez Komisję, na 60% i 
90%, odpowiednio dla większości regionów i regionów słabiej rozwiniętych, regionów 
najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Sprawozdawca proponuje przesunięcie do drugiego filaru niewykorzystanych środków na 
element „ekologizacji” w ramach płatności bezpośrednich w celu sfinansowania środków 
rolno-środowiskowych, bez dodatkowego współfinansowania krajowego. Ponadto proponuje 
również, aby środki, które państwa członkowskie mogą przesunąć z I do II filaru zgodnie z 
art. 14 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich były 
zwolnione z współfinansowania krajowego.
Sprawozdawca wprowadza także możliwość współfinansowania krajowego pokrytego w 
całości ze środków prywatnych.

Krajowe pule środków
Wreszcie, wobec braku propozycji ze strony Komisji dotyczącej wysokości podziału środków 
na rozwój obszarów wiejskich między państwa członkowskie w okresie 2014-2020 
sprawozdawca, wypełniając tę lukę, przedstawia propozycję przygotowaną w oparciu o 
propozycję Komisji dotyczącą budżetu dla wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i 
tym klucz podziału użyty w poprzednim okresie programowania, jako że nie stwierdził 
istotnej zmiany tych założeń. 

Niniejsze sprawozdanie powstało w oparciu o ogólną pulę finansową dla wspólnej polityki 
rolnej zaproponowaną przez Komisję w ramach przyszłych wieloletnich ram finansowych.
Wprowadzenie istotnych zmian do przedmiotowego wniosku będzie oznaczało konieczność 
przeglądu treści niniejszego sprawozdania. 


