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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Płatności bezpośrednie dla rolników stanowią zasadniczy element WPR i zajmują wysoką 
pozycję wśród priorytetów obecnej reformy. W reformie próbuje się zrównoważyć wsparcie 
dochodu z nowymi wyzwaniami publicznymi przez wprowadzenie do pierwszego filaru 
wymogów środowiskowych w formie silnego nacisku na ekologizację. Korzyści dla 
środowiska i klimatu stanowią dodatkowe uzasadnienie wsparcia dochodu rolników, gdyż 
jego celem jest dopilnowanie, aby wszyscy rolnicy zainteresowali się tymi kwestiami. 
Ponadto zachowane zostaną interesy finansowe Unii. 

Ponieważ z upływem lat WPR stała się bardziej złożona, ważnym elementem przyszłej WPR 
muszą być lepsze uregulowanie i znaczące zmniejszenie biurokratycznych obciążeń rolników. 
Należy unikać wszelkich nieuzasadnionych i nadmiernych obciążeń administracyjnych 
i kosztów ponoszonych przez władze krajowe, zwłaszcza w świetle konsolidacji fiskalnej 
państw członkowskich i niedostatecznych zasobów. Aby zapewnić należyte zarządzanie 
funduszami Unii, konieczne jest ukierunkowanie wydatków mające na celu dostarczanie 
podstawowych dóbr publicznych przez wielofunkcyjną WPR. 

Celem wniosku Komisji jest przedstawienie szerokiego wyboru wariantów strategicznych, 
których realizacja pozwoli zmierzyć się z przyszłymi wyzwaniami dla rolnictwa i obszarów 
wiejskich i wypełnić cele wyznaczone dla WPR, jakie stanowią: rentowna produkcja 
żywności, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny.

W sumie Komisja proponuje, aby 30% płatności bezpośrednich było powiązane z wymogami 
ekologizacji, tak aby wszystkie gospodarstwa przysparzały korzyści dla środowiska i klimatu. 
Ponadto zaproponowano specjalne wsparcie dla drobnych rolników, aby uprościć udzielanie 
im pomocy, a także dodatkowe wsparcie dla młodych rolników, aby zachęcić większą liczbę 
młodych rolników do pozostania w sektorze lub do podjęcia w nim działalności. 
Zaproponowano również dobrowolny system płatności dla obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, aby potwierdzić znaczenie tych obszarów. W odpowiedzi na 
apele o większą sprawiedliwość Komisja zaproponowała ograniczenie płatności dla 
gospodarstw, które otrzymują duże kwoty w ramach płatności bezpośrednich, a także 
zmniejszenie różnic w płatnościach bezpośrednich otrzymywanych przez gospodarstwa 
w różnych państwach członkowskich. Jeśli chodzi o zasadę wzajemnej zgodności, Komisja 
wprowadza pewne zmiany w wymogach dotyczących zasad dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (GAEC) i w podstawowych wymogach dotyczących zarządzania 
(SMR).

Najwyższe znaczenie ma zapewnienie zgodności z wymogami interesu publicznego 
związanymi z przyznawaniem płatności.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem ogólnej puli finansowej 
przewidzianej przez Komisję dla WPR w przyszłych wieloletnich ramach finansowych. 
Zasadnicze zmiany wprowadzone do wniosku Komisji będą się więc wiązać z przeglądem 
treści niniejszej opinii.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Kwoty przydzielone na WPR w 
budżecie na 2013 r. należy co najmniej 
utrzymać na tej samej wysokości w 
kolejnym okresie programowania 
finansowego. Konieczne będą 
odpowiednie środki finansowe, aby 
sprostać wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem żywnościowym, ochroną 
środowiska, zmianą klimatu oraz 
równowagą terytorialną w rozszerzonej 
UE, a także aby WPR mogła przyczynić 
się do pomyślnej realizacji strategii 
„Europa 2020”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Pułap działu 2

Kwoty przydzielone na WPR w budżecie 
na 2013 r. są co najmniej utrzymane na 
tej samej wysokości w kolejnym okresie 
programowania finansowego. Konieczne 
będą odpowiednie środki finansowe, aby 
sprostać wyzwaniom związanym z 
bezpieczeństwem żywnościowym, ochroną 
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środowiska, zmianą klimatu oraz 
równowagą terytorialną w rozszerzonej 
UE, a także aby WPR mogła przyczynić 
się do pomyślnej realizacji strategii 
„Europa 2020”.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5 % łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

skreślona

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku rolników, którzy za poprzedni 
rok otrzymali płatności bezpośrednie w 
wysokości niższej niż 5 000 EUR.

skreślony

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 10% rocznych 

1. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu jako wsparcie dodatkowe 
dla środków w ramach programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych z 
EFRROW zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR] do 25% rocznych 
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pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

pułapów krajowych na lata kalendarzowe 
2014-2019 określonych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia. W związku z 
tym odnośna kwota nie może już być 
dostępna na przyznawanie płatności 
bezpośrednich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 
Królestwo mogą podjąć decyzję o 
udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich na podstawie niniejszego 
rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej 
na wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW w okresie 
2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR]. W związku z tym 
odnośna kwota nie może już być dostępna 
na środki wspomagające w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

2. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja i Zjednoczone 
Królestwo mogą podjąć decyzję 
o udostępnieniu w formie płatności 
bezpośrednich na podstawie niniejszego 
rozporządzenia do 5 % kwoty przyznanej 
na wsparcie dla środków w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich 
finansowanych z EFRROW w okresie 
2015-2020 zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr [...] [RDR], pod warunkiem że co 
najmniej 20% pozostanie dostępne w 
ramach EFRROW. W związku z tym 
odnośna kwota nie może już być dostępna 
na środki wspomagające w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, na 
szczeblu krajowym lub – jeżeli stosują art. 
20 – na szczeblu regionalnym. W 
przypadku stosowania płatności na 
szczeblu regionalnym państwa 

2. Państwa członkowskie stosują płatność, 
o której mowa w niniejszym rozdziale, w 
odniesieniu do każdego uprawnienia.



AD\915616PL.doc 7/9 PE491.199v02-00

PL

członkowskie wykorzystują w każdym 
regionie część pułapu określonego w ust. 
3. Dla każdego regionu wspomnianą część
oblicza się, dzieląc odpowiedni pułap 
regionalny ustanowiony zgodnie z art. 20 
ust. 2 przez pułap określony zgodnie z art. 
19 ust. 1.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każda krajowa kwota, która nie 
została wykorzystana na podstawie 
niniejszego rozdziału, jest przeznaczona 
na sfinansowanie środków rolno-
środowiskowych na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Wszelkie kwoty uzyskane z tytułu 
zmniejszenia płatności podstawowej lub 
kar pieniężnych nałożonych na podstawie 
niniejszego rozdziału oraz art. 30, 31 i 32 
z powodu niegodności pozostają w 
państwach członkowskich i w regionach, z 
których pochodzą.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Każda kwota zgromadzona w wyniku 
zmniejszenia środków lub kar nałożonych 
z powodu niezgodności na mocy 
niniejszego artykułu oraz art. 30, 31 i 32 
pozostaje w państwie członkowskim i 
regionie, z których pochodzi.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Niewykorzystane środki w ramach 
pułapu krajowego państw członkowskich, 
które były przewidziane na finansowanie 
płatności, o których mowa w niniejszym 
rozdziale, pozostają w państwach 
członkowskich i są wykorzystywane na 
środki rolno-środowiskowo-klimatyczne 
na podstawie rozporządzenia (UE) nr 
…/20xx(EFRROW).
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